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IFLA WLIC 2021 
িব ব াপী াগার পশাজীবীেদর অন তম সংগঠন IFLA’র ৮৭ তম IFLA 
WLIC [World Library and Information Congress 
(WLIC)] আ জািতক সে লন আগামী ১৭-১৯ আগ  অনুি ত হেব।  
িব ব াপী কািভড-১৯ পিরি িতেত এবােরর সে লনিট হেব ভাচুয়াল 
মাধ েম।  এিট IFLA র একিট াগিশপ া াম যার এবােরর িথম “Let’s 
work together for the future!” 

উে খ , কািভড-১৯ এর কারেন গতবােরর IFLA WLIC অনুি ত হয় িন।  তাই এবারই হেত যাে  IFLAর থম 
ভাচুয়াল কংে স।  
িব ািরত জানুন https://www.ifla.org/wlic2021 
 

 

  
 

 পলােয়া-েলাজাডা (Pelayo-Lozada) 
২০২২-২৩ সশেন ALA িসেড  

িনবািচত 

পলােয়া-েলাজাডা (Lessa Kanani’opua Pelayo-
Lozada), ক ািলেফািনয়ার Palos Verdes Library 
District এর এডা  সািভেসস এিস া  ম ানাজার ২০২২-
২৩ সশেন American Library Association (ALA) 
এর িসেড  িনবািচত হেয়েছন।  িনবাচেন ওয়াং ৪০৫৬ ভাট 
পেয়েছন।  তাঁর িনকটতম িত ী পেয়েছন ২৫৯৮ ভাট।   

এর আেগ লাজাডা এেসািসেয়শেনর িবিভ  সাংগঠিনক পেদ 
ািয়  পালন কেরন। লাজাডা ক ািলেফািনয়া িব িবদ ালয় 

হেত সমাজিব ােন াতক এবং াগার িব ােন াতেকা র 
স  কেরন।  

সূ ঃ American Libraries 
 

CC Global Summit 
2021 

 

ি েয়িটভ কম  াবাল সািমট-
২০২১ আগামী ২০-২৪ সে র 
ভাচয়ুাল মাধ েম অনুি ত হেব। এেত 
িবে র িবিভ  া  হেত সংযু  হেবন 

াগািরক, িশ ািবদ, আইন , 
যুি িবদ সহ অেনেক।  

উে খ , কািভড-১৯ পিরবিতত 
পিরি িতেত গত বছরও িসিস াবাল 
সািমট ভাচয়ুাল মাধ েম অনুি ত হয়।  

িব ািরত জানুন 
https://summit.creativecom
mons.org/ 

িব   সং বা দ 
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২য় আ জািতক ইনফরেমশন এ  নেলজ ম ােনজেম ট কনফাের  ২০২১  
মাঃ মিন ল ইসলাম 

ই  ওেয়  ইউিনভািসিট (ইডি উইউ), ঢাকা’র ‘ইনফরেমশন 
ািডস এ  লাইে ির ম ােনজেম  িবভাগ’র উেদ ােগ আগামী ২৪-

২৬ জুন ঢাকায় ‘ইনফরেমশন এ  নেলজ ম ােনজেম ’ এর উপর 
২য় আ জািতক কনফাের  অনুি ত হেত যাে । িব ব াপী 
মহামািরর কারেণ সে লনিট ভাচয়ুািল অনুি ত হেব। 

এবােরর সে লেনর িতপাদ  হল “ টকসই াগার এবং তথ  িত ােনর জন  তথ  ও ান পিরচালনা, উ াবন 
এবং সেচতনতা”।  টকশই াগার এবং তথ  িত ান িনি ত করেত এ সে লন তথ  ও ান তির, ান সংর ণ 
এবং িনয় ণ িবষেয় ােরাপ করেব।  পাশাপািশ এিট াগার এবং তথ  িত ােন িবিবধ পিরি িত মাকােবলায় 
স মতা সৃি েত উ াবন এবং সেচতনতার উপরও মেনািনেবশ করেব। 

কনফােরে  জাতীয় ও আ জািতক গেবষকেদর তােদর গেবষণামলূক ব  জমা দয়ার জন  আম ণ জানােনা 
হেয়েছ।  ই  ওেয়  ইউিনভািসিটর ধান উপেদ া এবং িত াতা উপাচায এবং বাংলােদশ ব াংেকর া ন গভনর 
অধ াপক ডঃ মাহা দ ফরাসউি ন সে লেনর উপেদ া িহেসেব রেয়েছন। িবভােগর চয়ারম ান ও সহেযাগী 
অধ াপক ড. িদলারা বগম কনফােরে  সভাপিত  করেবন। 

পূণ তািরখ েলা- 

 সারসংে প জমা দয়ার শষ িদন: ২০ ম ২০২১ 
 স ূণ আিটেকল জমা দয়ার শষ িদন:  ১ জুন ২০২১ 
 িনব েনর শষ িদন: ১৭ জুন ২০২১ 
 সারসংে প হণ অবিহতকরণ:৭ ম ২০২১ 
 পপার হণ অবিহতকরণ: ১০ জুন ২০২১ 
 িপিপিট জমা: ২০ জন ২০২১ 
 উে াধনী অনু ান : ২৪ জুন ২০২১ 

 ওেয়ব সাইট িল : http://iikm.ewubd.edu/ 
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িবলু ায় াগােরর স ােন ... পব ০১ 

বাংলােদেশর আনােচ কানােচ ছিড়েয় আেছ ব  পুরেনা অেনক 
ঐিতহ বাহী াগার।  যার অেনক েলাই কােলর িববতেন হািরেয় 
গেছ িকংবা হািরেয় যাবার পেথ।  এমন সব াগার িনেয় 

লাইে িরয়ান ভেয়েসর কেয়ক পেবর এই অনুস ানী িফচার 
আেয়াজেনর আজ থাকেছ থম পব।  এই পেব থাকেছ বলধার 
জিমদার নের  নারায়ণ রায় চৗধুরীর গেড় তালা বলধা লাইে িরর 
কথা।  িলেখেছন তাপস রায়।  

বলধা লাইে ির 

িব শ ষ   
 িত ব দ ন 

বলধার জিমদার নের  নারায়ণ রায় চৗধুরী িনেজই িছেলন একজন 
সুেলখক।ি ওেপ া তার লখা ঐিতহািসক উপন াস।  কাশ কাল ১৩১২ 
ব া , কাশক ী কািমনী সাদ রায়।  

আজ থেক ৯৮ বছর আেগ বলধার জিমদার য ইিতহাস িবমখুতা ও 
মানিসক  ব ায়ােমর  অনা েহর কথা িলেখেছন তার থেক উ রণ খুব 
ঘেটেছ  বেল মেন হয় না ।  তেব তার অপিরসীম আ েহ য সমৃ শালী 
লাইে িরিট গেড় তুেলিছেলন তা  থেক স রস আ াদন করার সুেযাগ 
আর নই।  কারন তার মৃতু র পর এই লাইে িরেক পিরচযা করার যাগ  
উ রসূির মেলিন।  অেনকটা অিভভাবকহীন অব ায় সরকােরর উেদ ােগ 
বলধা বাগান ও বলধা যা ঘেরর সােথ বলধা লাইে িরও উেঠ আেস 
ওয়ারী থেক ঢাকা িব িবদ ালয় এলাকায়। বলধা বাগান অপিরবিতত 
থাকেলও এবং বলধা জা ঘেরর সমুদয় সং হ ঢাকা জা ঘের ানা িরত 
হেলও বলধা লাইে ির হেয়েছ ব ধা িবভ । যতদূর জানা যায়, ািণজ 
নমুনা ও সংি  িকছু বই যায় ঢাকা িব িবদ ালেয়র াণীিবদ া িবভােগ, 
িশ  সং ৃিত বইসমহু নয়া হয় ঢাকা যা ঘের, উি দিবদ া বই িকছ ু
যায় বাটািনক াল গােডন াগাের আর বািক বইসমূহ আেস কি য় 
পাবিলক লাইে ির ত ।  বইসমেূহর কান সুসমি ত তািলকা পাওয়া যােব 
না যার মাধ েম িবে ষণ করা যেত  পাের বলধার জিমদােরর 
মনমানিসকতা।  কালচার হাউেস একিট ঘের এতিকছুর পরও চুর বই 
সাজােনা িছল।  ১৯৭১ সােল বািড়িট লটু হয় এবং বই েলা যথারীিত চেল 
যায় মুিদর দাকােনর ঠাংগা তিরেত। বাংলােদশ জাতীয় যা ঘর 
কতপৃ েক ধন বাদ এ জন  য, কালচার হাউস থেক া  বইসমূেহর 
তািলকা করা হেয়েছ এবং সটা যথারীিত সংরি ত হে  । 

ক ীয় পাবিলক 
লাইে িরেত য 

সকল বই সংগৃহীত 
হেয়েছ তার মেধ  

কেয়কিট বইেত 
জিমদােরর 

সীলেমাহর পাওয়া 
যায়। গাল 

সীলেমাহেরর 
একপােশ তারঁ নাম 

ইংেরিজেত লখা 
এবং মাঝখােন এই 

শ  েলা 
Zamindar 

Baldha. এই 
াগার ‘বলধা 

লাইে ির’ িহেসেব 
পিরিচিত হেলও 

নের  নারায়ণ রায় 
চৗধুরী এর 

জীব শায় খুব 
স বত এরকম 
নামকরণ হয়িন। 
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  সংগৃহীত বইেয়র সংখ া ায় ১৩৮ যার মেধ  পিরিচিতর জন  কেয়কিট নাম উে খ করা হলঃ 

১)।Historical studies in mughal Numismastics by shahpurshah Hormasji 

Hidivala, M.A. 
২) The Currencies of the Hindu states of Rajputana by William Wilfried 
Well M.B. 
৩)।Encyclopaedia of Ornament by Henry Shaw. 
৪)।Indian Art at Delhi,1903 by George Watt. 
৫) The Coins Of Haider Ali And Tipu Sulatan by J. R. Anderson. 
৬)।Indian Arms And Armour B.A Bden Powell. 
 

ক ীয় পাবিলক লাইে ির ত আনা হেয়িছল িকছু বই। লাইে ির এর াপ  শাখায় স েলা 
সংরি ত আেছ।  িবগত ২০-০২-৬৩ ি াে  বলধার জিমদােরর উ রািধকার ী অনািম সাদ রায় 
চৗধুরীর হাত থেক লাইে ির কতপৃ  তা হণ কেরন।  হণ করার সময় িন য় একটা তািলকা 

করা হেয়িছল যার হিদস এখন আর পাওয়া যায় না।  ক ীয় পাবিলক লাইে ির এর াপ  শাখায় 
ঢাকার নবাব, িদনাজপেুরর মহারাজার ‘রাজ লাইে ির’ এবং িসেলেটর খান বাহা র আ ুস সামােদর 
বইেয়র সােথ িমেশ আেছ নের  নারায়ণ রায় চৗধুরীর াগােরর পু কািদ।  এর িভতর তার লখা 
ি ওেপ া সহ কেয়কিট বই ও রেয়েছ ।  
 

ক ীয় পাবিলক লাইে িরর াপ  শাখায় বই েলা িভ  তািলকাভু  করা না হেলও সযে  
সংর ন করা হেয়েছ।  কতপৃে র আ িরক সহেযািগতায় বই সমুেহর িকছুটা পিরচয় নওয়া স ব 
হেয়েছ।  ধারণা করা যায় ,জিমদার িনেজর লখা বইেয়র একিট সংখ া অ ত বলধা লাইে ির ত 
রেখিছেলন।  নের  নারায়ণ রায় চৗধুরী ণীত ১৩৮ িট বইেয়র নাম পাওয়া িগেয়েছ।  এছাড়া আরও 

বই থাকেত পাের।  ায় এক ডজন বইেয়র সম েয় একিট রচনাবলী (নের  াবলী) বাঁধাই অব ায় 
ক ীয় পাবিলক লাইে িরেত সংরি ত আেছ। িঠক রচনাবলী নয়, বশ কেয়কিট বই একে  বাঁধাই 

করা, যা সযে  সংরি ত।  কালচার হাউস থেকই এ অব ায় পাওয়া যায়, এ বই সমহু নাড়াচাড়া 
করেল লখেকর মন মানিসকতা স েক ধারণা পাওয়া যায়। িতিন নাটক পাগল িছেলন এবং 
অিধকাংশ ই নাটক। িতিট নাটেকর বইেয় থম অিভনীত রজিনর তািরখ দওয়া হেয়েছ। 
নাটক েলা অিভনীত হত তার কালচার হাউেসর র মে । কান কান বই ি য় জনেক উৎসগ 
কেরেছন।  ক ীয় পাবিলক লাইে িরেত য সকল বই সংগৃহীত হেয়েছ তার মেধ  কেয়কিট বইেত 
জিমদােরর সীলেমাহর পাওয়া যায়। গাল সীলেমাহেরর একপােশ তাঁর নাম ইংেরিজেত লখা এবং 
মাঝখােন এই শ  েলা Zamindar Baldha ।  এই াগার ‘বলধা লাইে ির’ িহেসেব পিরিচিত 
হেলও নের  নারায়ণ রায় চৗধুরী এর জীব শায় খুব স বত এরকম নামকরণ হয়িন। মূলত 
ব ি গত লাইে ির িহেসেব এিট গেড় উেঠিছল। 
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 তথ সূ ঃ  

১।  ‘‘বলধা গােডন’ মাহবুব উি ন চৗধুরী, বন িবভাগ, ঢাকা।  
২।  ‘‘অসমা ’’, ী নের  নারায়ণ রায় চৗধুির, উয়াির, ঢাকা।  
৩।  ‘‘বলধা গােডন ও জিমদার নের  নারায়ণ রায় চৗধুরী’’,  মহ াদ আলী খান।  
৪।  “ঢাকা ৃিত িব ৃিতর নগরী’’ মুনতািসর মামুন (১৯৯৩), বাংলা একােডমী ,ঢাকা। 
৫।  “আমােদর পাক ও উদ ান’’ মাকাররম হােসন। 
 

লখকঃ তাপস রায় 
এিস া  লাইে িরয়ান,  

রণদা াসাদ সাহা ইউিনভািসিট  
 

মুিজব শতবেষ আমােদর াগার ভাবনা 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

িডিজটাল াগার ও তথ েসবার সার ঘেটেছ জািতসংেঘর  Champion of the earth খতাব 
া  মাননীয় ধানম ী শখ হািসনার হাত ধের।  

াগার সামােজর দপন িহেসেব কাজকের, বা ািলর কৃি  কালচার ধারক ও বাহক হেত পাের এই 
াগার।  বা ািল সং ৃিত ও সভ তােক িটেক রাখার জন  সুপিরকি ত া াগার েয়াজন । আর এই 

া াগারেক সচল রাখার জন  েয়াজন দ  পশাজীবী। দ  পশাজীবীরাই পাের তথ যুি র এই যুেগর 
সােথ তাল িমিলেয় া াগার ও তথ েসবার আধুিনকায়ন ঘটােত । 

এ পশার সু ু গাঠিনক কাঠােমা ও পদ মযাদার জন  ঊ তন কতপৃ  এর দৃি র বড়ই েয়াজন । িবেশষ 
কের াগার পশার সােথ জিড়ত পশাজীবীেদর জন  একিট একক  কাঠােমা ও মানদ  িনভর দাঁড় 
করােনা  দরকার এেত কের পশাজীবীরা পােব মযাদা ও কাজ করার মানিসকতা । সারা দশব াপী ৫ 
ফ য়ারী াগার িদবস পালেনর উে াধন এবং অনুমিত  এই পশার জন  এক উ ল দৃ া  আর তা 

স ব হেয়েছ  মাননীয় ধানম ী শখ হািসনার হাত ধেরই। আশা কির এই পশার সমস া সমাধােন 
সরকােরর  একা  সহেযািগতা আমােদর সামেনর িদেক এিগেয় িনেয় যােব। পিরেশেষ আমরা বলেত 
পাির “মুিজববেষর অ ীকার ঘের ঘের াগার”  এই াগান সাথক হউক  এবং ব ব ু শখ মুিজবুর 
রহমােনর সই ে র বাংলােদশ গড়াই হউক মুিজববেষর অ ীকার। 
 

মাঃ   ঈদ-ঈ- আিমন                 
লাইে িরয়ান ভেয়স স াদক ম লীর সদস  

 

ম তা ম ত 
মাঃ   ঈদ-ঈ- আিমন                  

একুশ শতেকর চতনায় উ ািসত হেয় বাংলােদশ 
এিগেয় চলেছ। িব  মানিচে  বাংলােদশ এক অনন  
মযাদার আসেন অিধি ত। জািতর জনক ব ব ুর 
সানার বাংলা িবিনমােন িবিভ  সুচেক বাংলােদশ 

সাফল  অজন কের চলেছ । িডিজটাল বাংলােদশ 
ধারণার যা া ব ব ুর কন া জনেন ী শখ হািসনার 
হাত ধের।  সই ে  ল  করেল দখা যায় 
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াগার ব ব াপনায় ক াটালেগর ভূিমকা 

ম ূল   ব   

মনজরু ল হক ম  ু 

my`~i AZxZ Kvj 
†_‡KB MÖš’vMv‡i 
K¨vUvjM e¨eüZ 

n‡q Avm‡Q| Pvi-
cuvP nvRvi eB 

mg„× GKwU 
MÖš’vMv‡i 

MÖš’vMvwiK ev 
MÖš’MviKg©x Lye 

mn‡RB e‡j w`‡Z 
cv‡ib cvV‡Ki 

cQ‡›`i eBwU Zvi 
MÖš’vMv‡i A‡Q wK 
bv? Avi _vK‡jI 

eBwU †Kv_vq 
Av‡Q ZvI e‡j 
†`qv m¤¢e nq| 
wKš‘ wek-cuwPk 

nvRvi ev Zvi I 
†ekx eB mg„× 

MÖš’vMv‡i GKRb 
MÖš’MvwiK ev 

MÖš’vMviKg©x †KnB 
e‡j w`‡Z cv‡ib 

bv cvV‡Ki 
Pvwn`vi eBwU 

MÖš’vMv‡i Av‡Q wK 
bv? ZLbB 

cÖ‡qvRb nq 
K¨vUvj‡Mi| 

K¨vUvjM ev K¨vUvjwMs hvB ewj bv †Kb g~jZ GKB A‡_© e¨eüZ nq 
Ges MÖš’vMvi e¨e¯’vcbvq GwU LyeB ¸iæZ¡c~Y© f~wgKv cvjb K‡i 
_v‡K|                         

mvaviYZ K¨vUvjM kãwU Øviv †Kvb e¯‘ ev wel‡qi ZvwjKv‡K eySvq| 
eZ©gv‡b †Kvb e¯‘ ev mvgMÖx µq ev weµq Ki‡Z †M‡j K¨vUvj‡Mi 
cÖ‡qvRb nq| †hgb Avmevec‡Îi K¨vUvjM, Mnbvi K¨vUvjM BZ¨vw`| 
myZivs ejv hvq c~e© wba©vwiZ cwiKíbv ev bxwZ Abymv‡i wbw`ó aviv 
eRvq †i‡L mym¤úbœ GKwU ZvwjKv‡K K¨vUvjM e‡j| wKš‘ MÖš’vMvi I 
Z_¨ weÁv‡bi fvlvq K¨vUvjM ej‡Z MÖš’vMv‡ii cv‡VvcKiY mg~‡ni 
mymse× ZvwjKv‡K eySvq| Ab¨fv‡e ejv hvq, MÖš’vMv‡i msM„wnZ eB 
cy¯ÍK I Ab¨vb¨ Dcv`vbmg~‡ni †Kvb GKwU wbw`ó c×wZ‡Z cÖYxZ 
ZvwjKv‡K K¨vUvjM e‡j| Aciw`‡K K¨vUvjwMs nj K¨vUvjM ˆZwii 
c×wZ ev cÖwµqv| A_©vr eB‡qi MÖš’cwÄMZ Z_¨ K¨vUvjM Kv‡W© 
wjwce× Kivi cÖwµqv‡K K¨vUvjwMs e‡j| †hLv‡b †jLK, wk‡ivbvg, 
Dc-wk‡ibvg, ms¯‹iY, m¤úv`K, Abyev`K, ¯’vb, cÖKvkK, mgq 
(mvj), c„ôv, wmwiR, MÖš’cwÄ, wbN©›U, AvBGmweGb bv¤^i cÖf„wZi 
D‡jøL _v‡K| A_©vr Kv‡W© K¨vUvjwMs cÖwµqv m¤úbœ n‡jB K¨vUvj‡M 
iƒcvšÍwiZ n‡q hvq| GK K_vq K¨vUvjwMs cÖwµqv m¤úbœ KvW©wU‡KB 
K¨vUvjM e‡j|  

K¨vUvjwMs Qvov MÖš’vMv‡ii e¨envi myôzfv‡e wbwðZ Kiv hvq bv| GwU 
GKw`‡K †hgb e¨enviKvix‡K Zvi cvV¨mvgMÖx Luy‡R †c‡Z mvnvh¨ 
K‡i †Zgwb Ab¨w`‡K MÖš’vMvwiK‡K myôfv‡e MÖš’vMvi †mev wbwðZ 
Ki‡Z mvnvh¨ K‡i| d‡j e¨enviKvixi Kvw•LZ eBwU MÖš’vMv‡i Av‡Q; 
bv †bB Zv Lye mn‡RB K¨vUvj‡Mi gva¨‡g e¨enviKvix Rvb‡Z cv‡ib| 
myZivs eB ev Z_¨ LuyR‡Z e¨enviKvixi mgq †eu‡P hvq| K¨vUvj‡Mi 
cÖavb D‡Ïk¨ nj MÖš’vMv‡i msM„wnZ mvgMÖxi Dcw ’̄wZ †NvlYv Kiv| 
A_©vr †Kvb MÖš’vMv‡i wK wK cvV¨mvgMÖx Av‡Q, wK cwigvY cvV¨mvgMÖx  

[০৮] 



 

 

 ম, ২০২১   বষ ০৪  সংখ া ০৪  

 

  Av‡Q, wK wK wel‡qi cvV¨mvgMÖx Av‡Q, †Kvb †Kvb †jL‡Ki eB Av‡Q, †Kvb †Kvb wk‡ivbv‡gi 
eB Av‡Q cÖf…wZ m¤ú‡K© K¨vUvj‡Mi gva¨‡g e¨enviKvixiv Rvb‡Z cv‡ib| GKwU MÖš’vMv‡ii 
mdjZv wbf©i K‡i MÖš’vMv‡ii msM„wnZ mvgMÖxi m‡eŸv©”P e¨env‡ii gva¨‡g| MÖš’vMvi †QvU †nvK 
ev eo †nvK †mwU †`Lvi welq bq | †`Lvi welq nj msM„wnZ mvgMÖxi Øviv e¨enviKvix‡K 
KZUzKz †mev cÖ̀ vb Kiv hvq †mUvB we‡eP¨ welq| G Kvi‡YB my`~i AZxZ Kvj †_‡KB MÖš’vMv‡i 
K¨vUvjM e¨eüZ n‡q Avm‡Q| Pvi-cuvP nvRvi eB mg„× GKwU MÖš’vMv‡i MÖš’vMvwiK ev 
MÖš’MviKg©x Lye mn‡RB e‡j w`‡Z cv‡ib cvV‡Ki cQ‡›`i eBwU Zvi MÖš’vMv‡i A‡Q wK bv? 
Avi _vK‡jI eBwU †Kv_vq Av‡Q ZvI e‡j †`qv m¤¢e nq| wKš‘ wek-cuwPk nvRvi ev Zvi I 
†ekx eB mg„× MÖš’vMv‡i GKRb MÖš’MvwiK ev MÖš’vMviKg©x †KnB e‡j w`‡Z cv‡ib bv cvV‡Ki 
Pvwn`vi eBwU MÖš’vMv‡i Av‡Q wK bv? ZLbB cÖ‡qvRb nq K¨vUvj‡Mi| G Kvi‡YB K¨vUvjM‡K 
MÖš’vMv‡ii `c©b ¯^iƒc ejv nq| Avevi KL‡bv KL‡bv K¨vUvjM‡K MÖš’vMv‡ii Pvwe ¯^iƒc ejv 
nq| Avevi KL‡bv ev K¨vUvjM‡K MÖš’vMv‡ii ürwcÐ ejv nq| myZivs MÖš’vMvi e¨e¯’vcbvq 
K¨vUvjM ev K¨vUvjwMs Gi ¸iæZ¡ Acwimxg| wKš‘ K¨vUvjwMs GKwU `yiƒn KvR| Lye fvjfv‡e 
iß bv Ki‡Z cvi‡j G KvRwU myôzfv‡e m¤úv`b Kiv hvq bv| †m Kvi‡Y Avgv‡`i‡K K¨vUjwMs 
cÖwµqv m¤úbœ Kiv Rb¨ Gw›Uªi wbqgvejx m¤ú‡K© Rvb‡Z nq| GLv‡b †miKg wKQz wbqgKvbyb 
m¤ú‡K© cÖv_wgK aviYv †`qv nj| †hgb- 

 
cÖ_gZ Avgv‡`i‡K hv Rvb‡Z n‡e 
Idea of Card (KvW© m¤ú‡K© aviYv) 

Anglo American Cataloguing Rules-2 (AACR-2) Gi wbqg Abyhvqx Kv‡W©i 
ˆ`N©̈  I cȪ ’ n‡e 5BwÂ x 3BwÂ | GB Kv‡W© `ywU fvwU©K¨vj jvBb ev Dj¤ ̂†iLv, GKwU nwiR›Uvj 
jvBb ev Avbyf~wgK †iLv I wb‡Pi w`‡K gvSvgvwS ¯’v‡b GKwU †QvU †MvjvKvi wQ ª̀ _v‡K|  

GB wQ`ª w`‡q wcZ‡ji ev †jvnvi iW w`‡q KvW©wU‡K K¨vwe‡bU e‡· AvUwK‡q ivLv nq| Kv‡W©i 
evg cÖvšÍ †_‡K UvBc ivBUv‡ii AvUwU †¯úm, WU ev Aÿi †Q‡o w`‡q beg †¯ú‡m cÖ_g fvwU©K¨vj 
jvBb ev Dj¤̂ †iLvwU Uvbv nq| GB Dj¤ ̂†iLvwU‡K dvó Bb‡Wbkb ejv nq| Kv‡W©i dvó Bb‡Wkb 
†_‡K cybivq PviwU WU ev Aÿi †Q‡o w`‡q †h wØZxq Dj¤ ̂†iLv Uvbv nq Zv‡K †m‡KÛ Bb‡Wbkb 
ejv nq| A_©vr dv÷ Bb‡Wbkb I †m‡KÛ Bb‡Wbk‡bi g‡a¨ Pvi †¯ú‡mi M¨vc _v‡K| Kv‡W©i 
Dc‡ii cÖvšÍ †_‡K wb‡Pi w`‡K PviwU jvBb †jLv hvq Ggb RvqMv †Q‡o w`‡q †h nwiR›Uvj ev 
Avbyf~wfK †iLv AsKb Kiv nq Zv‡K _vW© jvBb ev Gw›Uª †nwWs jvBb e‡j| Kv‡W©i wPÎwU GiKg 
nq| 
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Gw›Uªi msÁv (What is entry)  
 AACR-2 Abyhvqx wjLb ev Gw›Uª nj †Kvb MÖš’ ev cvV¨ mvgMÖx‡K GKwU wk‡ivbv‡gi Aax‡b 
ZvwjKv f~³ Kiv| hvi Øviv D³ MÖš’ ev cvV¨ mvgMÖx‡K Lye mn‡R Luy‡R cvIqv hvq| Ab¨fv‡e ejv 
hvq MÖ‡š’i MÖš’cwÄMZ Z_¨ GKwU mywbw`ó wbq‡gi Aax‡b wjwce× Kivi bvg wjLb ev Gw›Uª|  
 

wjLb ev Gw›Uªi cÖKvi (Kinds of entry) 
wjLb ev Gw›Uª cÖavbZ wZb cÖKvi| h_v- 
K) Main entry (cÖavb wjLb) : †h wjLb ev Gw›Uªi g‡a¨ †Kvb GKwU iPbvi cwic~Y© Z‡_¨i 
A_©vr MÖš’cwÄMZ Z‡_¨i weeiY _v‡K Zv‡K cÖavb wjLb ev †gBb Gw›Uª e‡j| AACR-2 Abyhvqx 
†jLK wjLb‡K mvaviYZ †gBb Gw›Uª e‡j| cÖavb Gw›Uª‡Z mvaviYZ †jLK, hyM¥ jLK, m¤úv`K, 
Abyev`K, msKjK, wk‡ivbvg, Dc-wk‡ivbvg, ms¯‹iY, cÖKv‡ki ¯’vb, cÖKvkK, cÖKvk mvj, c„ôv 
msL¨v, wPÎ, mvBR, wmwiR, cÖš’cwÄ, wbN©›U, AvBGmweGb bv¤î, †Møvmvwi, †bvUm, †Uwejm I  †Uªwms 
Gi D‡jøL _v‡K| 
L) Added entry (mnvqK wjLb) : cÖavb Gw›Uª cÖYq‡bi ci e¨enviKvixi Pvwn`v Abyhvqx cÖavb 
Gw›Uªi †Uªwms Gi AšÍf~©³ wk‡ivbvg¸‡jvi †h Gw›Uª ˆZwi Kiv nq Zv‡K mnvqK ev AwZwi³ Gw›Uª 
e‡j| cÖavb Gw›Uªi †Uªwms †_‡K †h †Kvb wk‡ivbvg wb‡q cÖavb Gw›Uªi †jL‡Ki Dci ewm‡q w`‡jB 
†mwU †mB wk‡ivbv‡gi mnvqK Gw›Uª n‡q hvq| mnvqK Gw›Uª K‡qK cÖKv‡ii n‡Z cv‡i| h_v-1) 
welq wjLb 2) 2q I 3q †jLK wjLb 3) m¤úv`K wjLb 4) Abyev`K wjLb 5) ms‡KvjK wjLb 
6) wPÎKi wjLb 7) wmwiR wjLb 8) wk‡ibvg wjLb BZ¨vw`| 
M) Reference entry (†idv‡iÝ Gw›Uª) : †idv‡iÝ Gw›Uª nj AwZwi³ bvg ev bv‡gi Ask hv 
Kv‡W©i Gw›Uª †nwWs G D‡jøL Kiv nq bvB A_P cvVK H bv‡g Z_¨ LyuR‡Z cv‡i| GB me bv‡gi 
Rb¨ †h Gw›Uª ̂ Zwi Kiv nq Zv‡K †idv‡iÝ Gw›Uª e‡j| Ab¨fv‡e ejv hvq †h Gw›Uª Øviv GK wk‡ivbvg 
†_‡K Ab¨ wk‡ivbv‡g,  GK welq †_‡K Ab¨ wel‡q, †jL‡Ki bv‡gi GK Ask  †_‡K Ab¨ As‡k  
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  †LuvR Kivi Rb¨ cvVK ev e¨enviKvix‡K evsjvi †ÿ‡Î Ô†`LybÕ, ev ÔAv‡iv †`LybÕ Ges Bs‡iwRi 
†ÿ‡Î See Next Card wj‡L wb‡ ©̀kbv cÖ̀ vb Kiv nq Zv‡K †idv‡iÝ Gw›Uª e‡j| †idv‡iÝ Gw›Uª‡K  
µm †idv‡iÝ I ejv nq|  

 

wØZxqZ Avgv‡`i hv Rvb‡Z n‡e 

Rules of Main Entry (†gBb Gw›Uªi wbqgvejx ) 

†jL‡Ki bv‡g †h Gw›Uª ̂ Zwi Kiv nq Zv‡K †jLK Gw›Uª ev cÖavb Gw›Uª e‡j| AACR-2 Abymv‡i 
cÖavb Gw›Uªi ˆZwii mgq †h mg¯Í wbqg Kvbyb †g‡b Pj‡Z nq Zv ms‡¶‡c µgvbymv‡i A_©vr ci ci 
Av‡jvPbv Kiv nj| h_v-  

1| Call number (WvK msL¨v) : Classification number (†kªwYb¤î) I Author mark 

(†jLK gvK© ) wg‡j WvK msL¨v nq| †kÖwY bv¤̂i nj wmwWD‡ji bv¤̂i ev ̂ ZwiK…Z †kÖwY bv¤̂i‡K eySvq 
Avi †jLK gvK© ej‡Z †jL‡Ki g~j bv‡gi cÖ_g ỳB Aÿi (eY© )I eB‡qi bv‡gi cÖ_g Aÿi‡K 
(eY©) GK‡Î †jLv‡K eySvq| WvK msL¨v Kv‡W©i _vW© jvB‡bi Dc‡i Ges evg †_‡K wØZxq †¯úm 
†_‡K wjL‡Z nq| †hgb: evsjv eB‡qi †ÿ‡Î KvRx bRiæj Bmjv‡gi AwMœexYv Kve¨ MÖ‡š’i  WvK 
msL¨v nj  891.441 |  

  bR A 

Bs‡iwR eB‡qi †ÿ‡Î †jLK gvK© me©̀ v Capital letter G wjL‡Z nq Ges eB‡qi bv‡gi Av‡M 
Article (A, An, The) _vK‡j Zv ev` w`‡q wjL‡Z nq| †hgb: The Sprit of Islam by Sir 

Syed Amir Ali. GLv‡b Call number n‡e Gfv‡e 922 

       

AMS 

we.`ª. : K)  Bs‡iwR‡Z Sir, Jr, Sr, William, William J, William D, John, Johan D, 

James, James E, BZ¨vw` g~j bvg bq ev cÖK…Z bvg bq| myZivs G¸‡jv ev` hv‡e|    

L) hLb †Kvb eB Hanging entry ev Title entry (wk‡ivbvg Gw›Uª) n‡e| ZLb evsjv I Bs‡iwR 
Dfq eB‡qi †ÿ‡Î Kj bv¤î ev WvK msL¨v eB‡qi bv‡gi cÖ_g wZb Aÿ‡ii (e‡Y©i) n‡e|  

M) hw`  K¬vwmwd‡Kkb  bv¤î  †ei  Kiv m¤¢e bv nq  ZLb  evsjv eB‡qi †ÿ‡Î WvK msL¨v I 
Bs‡iwR  

eB‡qi †ÿ‡Î Call no. wjL‡jB n‡e| GKwU Kv‡W©i mvaviYZ PviwU Ask _v‡K| 
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Kv‡W©i 1g Ask 

2| Author (†jLK) : †jL‡Ki bvg _vW© jvB‡bi Dci †_‡K dvó Bb‡Wbkb †_‡K ïiæ Ki‡Z 
n‡e| Z‡e †jL‡Ki bv‡gi †kl Ask (mvi‡bg ev cvwievwiK bvg/Dcvwa) cÖ_‡g wj‡L Kgv (,) w`‡q 
bv‡gi cÖ_g Ask (†dvi‡bg) wj‡L evsjv eB n‡j `uvwo (| ) Ges Bs‡iwR eB n‡j dyjóc (.) w`‡Z 
n‡e| †hgb- †gvnv¤§` mvÕ`vZ Avjx Gw›Uª n‡e mvÕ`vZ Avjx, †gvnv¤§`| bvg Gw›Uªi mgq †jL‡Ki 
GKv‡WwgK wWwMÖ ev AwR©Z wWwMÖ †hgb: we.G, Gg.G, we. GW, Gg.GW, cÖ‡dmi, W±i, wcGBP.wW, 
Gg.wdj, GdwmwcGm, GdAviwmGm cÖf„wZ ev` w`‡q wjL‡Z nq|  

3| Title (wk‡ibvg) : eB‡qi bvg‡K wk‡ivbvg ejv nq| wk‡ivbvg _vW© jvB‡bi wb‡P †_‡K †m‡KÛ 
Bb‡Wbkb †_‡K ïiæ Ki‡Z nq Ges GK jvB‡b †kl bv n‡j cybivq dvó Bb‡Wbkb †_‡K wjL‡Z 
nq|   

4| Sub-title (Dc-wk‡ivbvg) : Dc-wk‡ivbv‡gi Av‡M †Kvjb (t) w`‡q Dc-wk‡ivbvg wjL‡Z nq 
Ges Dcwk‡ivbvg H jvB‡b bv †kl bv n‡j cybivq dvó Bb‡Wbkb †_‡K ïiæ K‡i wjL‡Z nq| 
†hgb:  AvaywbK K¨vUvjwMs t ZË¡ I e¨envi| GKvwaK Dc-wk‡ivbvg _vK‡j Kgv (,) w`‡q wjL‡Z 
nq| 

5| Author name after title (wk‡ivbv‡gi c‡i †jL‡Ki bvg) : evsjv eB‡qi †ÿ‡&Î wk‡ivbvg 
†jLvi c‡i †jL‡Ki bv‡gi Av‡M ¯øvvm (/) w`‡q †jL‡Ki bvg wjL‡Z nq| Bs‡iwR eB‡qi †¶‡Î 
¯øvm evB (/ by) w`‡q †jL‡Ki bvg wjL‡Z n‡e| wk‡ivbvg ev Dc-wk‡ibv‡gi c‡i †jL‡Ki bvg 
eB‡q †hfv‡e †jLv _vK‡e wVK †mfv‡eB wjL‡Z n‡e| †hgb: evsjv eB‡qi †ÿ‡Î AvaywbK K¨vUvjwMs 
t ZË¡ I e¨envi / †gvnv¤§` mvÕ`vZ Avjx| Bs‡iwR eB‡qi †ÿ‡Î Cataloguing Practical / by 

Md. Monzurul Hoque. 

6| Editor (m¤úv`K) : m¤úv`‡Ki bv‡gi Av‡M evsjv ev Bs‡iwR Efq eB‡qi †ÿ‡Î †mwg‡Kvjb 
(;)  w`‡q m¤úv`‡Ki bvg wjL‡Z nq| m¤úv`‡Ki bvg H jvB‡b †kl bv n‡j cybivq dvó Bb‡Wbkb 
†_‡K wjL‡Z nq| †hgb: evsjv eB‡qi †ÿ‡Î wjL‡Z n‡e Gfv‡e, †gv. gwbi †nv‡mb KZ©„K m¤úvw`Z 
Ges Bs‡iwR eB‡qi †ÿ‡Î wjL‡Z n‡e Gfv‡e- ed.by Monir Hossen. 

7| Translator (Abyev`K) : Abyev`‡Ki bv‡gi Av‡M evsjv I Bs‡iwR eB‡qi Dfq †ÿ‡Î 
†mwg‡Kvjb (;) w`‡q Abyev`‡Ki bvg wjL‡Z nq Ges Abyev`‡Ki bvg H jvB‡b †kl bv n‡j cybivq 
dvó Bb‡Wbkb †_‡K ïiæ Ki‡Z nq| †hgb: evsjv eB‡qi †ÿ‡Î wjL‡Z n‡e Gfv‡e, †gv. gwbi 
†nv‡mb KZ©„K Abyevw`Z Ges Bs‡iwR eB‡qi †ÿ‡Î wjL‡Z n‡e Gfv‡e- translated by Md. 

Monir Hossen wjL‡Z n‡e| 
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আিনকা তাবা ুম 

বাংলােদেশর বৃহ র জলা েলার মেধ  যেশার একিট। এিট দি ণ-
পি মা েল অবি ত এবং খুলনা িবভােগর আওতাধীন একিট জলা।  
মহান মুি যুে র সময় যেশার িছল থম শ  মু  জলা।  াচীন কাল 
থেকই এই জলািট ান চচার অ সর।  মাইেকল মধুসূদন দে র মত 

কালজয়ী লখেকর জ  এই জলায়। এছাড়াও আেরা অেনক কীিতমান 
মানুষ এই জলােক িশ া-সািহত  ও সং ৃিতর িদক থেক এিগেয় িনেয় 
িগেয়েছন।  

াগার একিট দেশর অন তম পূণ িত ান।  একিট দেশর 
িশ া, সািহত  ও সং ৃিতর আতুরঘর বলা হয় াগারেক।  াগার 
িবহীন একিট উ ত জািত ক না করা যায়না।  বাংলােদেশর ে ও 
এিট ব িত ম নয়।  সূচনাল  থেক াগার এেদেশ র পূণ ভূিমকা 
পালন কের আসেছ।  বাংলােদেশর ছা  থেক  কের ব বসায়ী ায় 
সকল ণীর মানুেষর ান চচার অন তম ান হে  পাবিলক লাইে ির। 
আর বাংলােদেশর থম য চারিট পাবিলক লাইে িরর সূচনা তার মেধ  
একিট িক  এই যেশােরই অবি ত। ১৮৫১ সােল যেশাের িতি ত 
হেয়িছল এই লাইে ির, পরবতীেত ১৮৫৪ সােল যেশার ই িটিটউট 
পাবিলক লাইে ির িহেসেব আ কাশ কের।  রায় বাহা র যা নাথ 
মজুমদার এই াগারিটেক 'নাট  আয' এবং 'িসিট াব' য়র সােথ 
একি ত কের ১৯২৭ সােল যেশােরর জন  একিট সি িলত সাং ৃিতক 
ক  িহেসেব গঠন কেরন।  িত ার সময় াগারিটর নাম এমন িছলনা।  

পরবতীেত সরকার কতকৃ 'যেশার ই িটিটউট পাবিলক লাইে ির' 
নামকরণ করা হেয়িছল।  

াগারিটেত পৃথক িট ভবন রেয়েছ, একিট দাতলা এবং অপরিট 
িতনতলা।  দাতলা ভবনিটর িনচতলা ািত ািনক কােজর জন  ব ব ত 
হয়।  উ  ভবিটর দাতলা এবং িতনতলা ভবনিট াগািরক কােজ 
ব ব ত হয়।  াচীন কাল হেত ােনর িবিভ  শাখার বই এই 

াগারিটেত সুসি ত রেয়েছ।  কােলর িববতেন বইেয়র সংখ া অেনক  

জা ন ন  িক  যেশার ইন উট পাবিলক লাইে ির 
কােলর পাতায় এক ণালী অধ ায় 

বাংলােদেশর থম 
য চারিট পাবিলক 

লাইে িরর সূচনা তার 
মেধ  একিট িক  এই 

যেশােরই অবি ত। 
১৮৫১ সােল যেশাের 
িতি ত হেয়িছল এই 
লাইে ির, পরবতীেত 
১৮৫৪ সােল যেশার 
ই িটিটউট পাবিলক 

লাইে ির িহেসেব 
আ কাশ কের।  

রায় বাহা র যা নাথ 
মজুমদার এই 

াগারিটেক 'নাট  
আয' এবং 'িসিট 

াব' য়র সােথ 
একি ত কের ১৯২৭ 
সােল যেশােরর জন  

একিট সি িলত 
সাং ৃিতক ক  

িহেসেব গঠন কেরন।  
িত ার সময় 
াগারিটর নাম 
এমন িছলনা।  

পরবতীেত সরকার 
কতকৃ 'যেশার 

ই িটিটউট পাবিলক 
লাইে ির' নামকরণ 

করা হেয়িছল। 
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  বৃি  পেয়েছ।  িবেনাদন, িব ান ও যুি , ঐিতহািসক, ব বসািয়ক ান স িলত, আধ াি ক বই 
থেক  কের র নিশে র িবিভ  বই অ ভু  রেয়েছ।  অথাৎ ছা , কমজীবী এমনিক গৃিহণী সকল 

ণী পশার মানুেষর ােনর চািহদা পূরেণ এই াগারিট পূণ ভূিমকা পালন কের আসেছ।  
তাছাড়া এই াগাের িবিভ  ধরেনর সামিয়কী, দিনক সংবাদপ  ও ব  সং হীত রেয়েছ যা 

াগােরর একিট িনিদ  টিবেল পাঠকেদর জন  রাখা হয়। পাঠকরা তােদর পছ  অনুযায়ী সামিয়কী 
িকংবা পি কা পড়েত পােরন।  দেশর ায় সব দিনক পি কা এ াগারিটেত রাখা হয়। এছাড়া 
তাৎপযপূণ ঘটনা স িলত পি কা েলা আলাদাভােব একিট ড ' য় সংরি ত হয়।  এ েলােক খ  
িহেসেব বাঁধাই কের রাখা হয় কননা একসমেয় এ েলা আকাইভস িহেসেব গণ  হেত পাের। এিট এই 

াগােরর একিট সু র সাির পিরক না যা িনঃসে েহ শংসার যাগ ।  ণীকরণ ও সূচীকরণ' য়র 
আদশ িনয়মানুসাের এ াগাের বই প  পি কা সামিয়কী ও অন ান  পাঠ সাম ী পাঠকেদর সুিবধােথ 
সুসি ত অব ায় সািজেয় রাখা হয়।  

 

যেশার ইনি িটউট পাবিলক লাইে ির     - থম আেলা 
 

যেশার ইনি িটউট পাবিলক লাইে িরেত ায় ২,৫০০ সদস  রেয়েছ।  এেদর মেধ  ায় ২০০ জন 
দাতা এবং আজীবন সদস ।  বই দােনর সুিবধা িল কবল াগােরর সদস েদর জন ।  সরকারী ছুিট 
এবং সা ািহক ছুিট ব তীত াগারিট স ােহর িত কাযিদবেস সকাল ১০ টা হেত রাত ৮ টা পয  
সবসাধারেণর জন  উ ু  থােক।  সৃি র সূচনা ল  থেক এই াগারিট নানা চড়াই-উৎরাই পার কের 
এেসেছ। িট িব যু , ১৯৪৭ সােলর দশ ভাগ, ১৯৫২ সােলর ভাষা আে ালন ও একা েরর াধীনতা 
যুে  নানাভােব িত  হেয়েছ।  এর দ ন াগারিটেত ব বার ানা িরত করেত হেয়িছল।  ি তীয় 
িব যুে  ি িটশ িবমানবািহনী যেশার ইনি িটউেট ঘাঁিট াপন কেরিছল।  ১৯৫২ সােল ভাষা আে ালেন 
যেশার য গৗরবময় ভূিমকা পালন কেরিছেলন তার িপছেনও এই সং ার অবদান অপিরসীম।  কােলর 
িববতেন াগারিট ব বার য় া  হেলও আধুিনক কাল পয  সেগৗরেব াগার কায ম চািলেয়  
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 যাে । এর পছেন পুেরাপুির অবদান াগারিটর সােথ সংি  াগািরক, শাসিনক ও অন ান  
কমকতা ও কমচারীেদর।  াগারিট যেশােরর সামািজক ও সািহত  সমােবেশর ক িব ু।  শত চড়াই 
উৎরায় পিরেয় িশ া, সং ৃিত আর কৃি  চচার লালন  িহেসেব এই গণ াগারিট অিত ম 
কেরেছ দড় শতা ীকাল।  

তথ সূ : উইিকিপিডয়া, বাংলািপিডয়া ।  

 

লখক  
আিনকা তাবা মু 

াগার ও তথ  িব ান িবভাগ,  
লালমািটয়া মিহলা কেলজ, লালমািটয়া, ঢাকা। 
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আিম একজন াগািরক। িশ া িত ােন আিম ােস বই পড়াই না। িক  খুব গেবর সে  বলেত 
ভােলাবািস, আিম ভােলা, সুপাঠ  বই পড়ােত সাহায  কির। কারণ ভােলা বই, যা আপনােক, আপনার 

জ েক উ ত, মানিবক, ভেবাধস  সুনাগিরক িহেসেব গেড় তুলেত সাহােয  কের। বই েলা িবিভ  
ি য়ায় িনবাচন কের একজন াগািরক অথাৎ িক না এই আিম। পাঠেকর হােত তুেল িদই তার 

ভােলাবাসার বইিট। িক  তারও আেগ বইিট আিম াগািরক সং হ কির াগাের।  পাঠকেক জানান 
িদই 'এই বইিট আমােদর সং েহ আেছ, বইিট পড়েল এ ধরেনর তথ  জানেত পারেবন'।  আর িশ া 

িত ােন এই ি য়ািট স  করার জেন  অেনক পিরমােণ দ  জনবল েয়াজন। 

িশ েদর চােখর সামেন তুেল ধির িবিচ  সব ছিবর বই। ধ ন, রিঙন ঘুিড় বা রঙ-বাহাির জাপিত বা 
সবুজ ঘাস বা রিঙন ফুল, হলুিদয়া পািখ।  নেচ উেঠ িশ মন, জানেত ব াকুল হয় আরও বিশ।  আর তাই 
িশ মন সৃজনশীল হেয় উেঠ আরও জানার জেন ।  দেখ িশেখ রেঙর নাম, িশেখ ফুল, মাছ, পািখর নাম 
ও দেখ জীবন বিচ তা। 

একজন খ াত আেমিরকান উপন ািসেক মেত, Children have never been very good at 
listening to their elders, but they have never failed to imitate them. অথাৎ 
বড়েদর কথা শানার ে  িশ রা খুব বিশ দ  নয়।  তেব বড়েদর অনুসরণ করার ে  তারা কখনও 
ব থ হয় না।  এই কথািট আরও বিশ মেন গঁেথ গেলা যখন শা  চ বতী নােম একজন িপতা তাঁর 
িনেজর আ জ স েকই একিট গ  বেলন তার টাইম লাইেন।  গ িট হেলা : কাল রােত ঘুমােনার 
আেগ আমার মেয়র হঠাৎ একটা , আ া বাবা বলেতা 'ইতাদািকমাসু' অথ কী? আিম তা মাটামুিট 
থতমত খাওয়ার অব া, যেহতু স জাপািন লখক তৎসুেকা কুেরায়ানািগর লখা 'েতাে াচান' (বাংলা 
অনুবাদ : চিত রহমান) বইিট পড়িছেলা তাই আিম বুঝলাম হয়েতা জাপানী কােনা শ  হেব। আিম 
বললাম, না আিম পারিছনা, তিুম বেলা। মেয় বলেলা চ া কেরা, না পারেল বলেবা।  মাবাইল ও 
িবছানার বাইের য google G search িদেবা। এছাড়া আিমও লালেনর উপর বাংলা একােডমীর 

কািশত একটা বই পড়িছলাম।  আসেল মােঝ মােঝ আমার মেয়র সােথ একটা অিলিখত িতেযািগতা 
চেল, ক কার বই আেগ শষ করেত পাের।  তা অেনক ণ পর আমার মেয় বলেলা বাবা পারলানা তা, 
তাহেল শােনা, ইতাদািকমাসু অথ হে , 'যা পলাম তাই কৃত তার সােথ হণ করলাম।' জাপানীরা 
খাওয়ার আেগ এটা বেল নয়। আমার মেয়র চাখ-মুেখর একরাশ মু তা আমােকও ছঁুেয় গেলা। 

আজ সকালেবলা যখন বাজাের যাি লাম মেয়টা তার জমােনা টাকা; যখােন ঈেদর সময় আমার দয়া 
নতুন ২০০ টাকার নাটটাও িছেলা, আমার হােত তুেল িদেয় বলেলা, বাজাের যাওয়ার সময় যেতাজন 
িরকশাওয়ালােক দখেব েত কেক িকছু িকছু কের দেব, আিম একটু অবাকই হলাম এবং বললাম, মা, 
কাউেক িকছু িদেল এভােব িদেত হয় না, এমন ভােব িদেব যেনা যােক িদে া স বুঝেত না পাের।   

িশ া িত ান বনাম াগািরকতা  
তৃি  সাহা 

 

অ িভ ম ত 
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মেয়র , মােন কী? বললাম, আর একিদন বুিঝেয় বলেবা। িসঁিড় িদেয় নামিছ 
আর ভাবিছ 'একিট বই কীভােব িশ  মেন ভাব িব ার করেত পাের'।  হয়েতা 
'েতাে াচান' এমনই একটা বই।  গ িট পেড় মেন হেলা তা-ই তা এই গ িট 
আমার অেনক বিশ েয়াজন।  একজন িপতা যখন একিট বইেয়র জা র কথা 
বেলন সিট দয় থেকই উৎসগকৃত অকৃি ম। 

পাঠক ভাবুন, একিট াগাের ১০ জন বই পড়েছন, কাতাের কাতাের সাজােনা 
আেছ িবিভ  দৃি ভি র বই। এ রকম হাজােরা বই আেছ, যা পেড় পালেট যােব 
আমােদর দৃি ভি , বদেল যােব আমােদর অসহনশীল, অশালীন আচরণ। গেড় 
উঠেব আমােদর সানার বাংলা। ভােলা থাকুক বাংলােদশ। ভােলা থাকুক িশ া 

িত ান।  ভােলা থাকুক আমােদর ি য় িশ াথী। 

অতীেতর া, বতমােনর ান ও ভিবষ েতর িদকিনেদশনা করাই াগােরর 
উে শ ।  জািতর িপতা ব ব ুর 'েদেখ এলাম নয়া চীন' পড়েল দখা যােব চীেন 
িশ ার জেন  াগার, তার ােণর গভীের কীভােব অনুরণন সৃি  কেরেছ। িতিন 
বণনা িদেয়েছন চীেনর েফসর সােহব কীভােব িশ া িত ান াগােরর জেন  
বই সং হ কেরেছন।  েফসর সােহব িক  সব বই সং হ কেরনিন। কেরেছন উ ত 
বই। 

ব ব ু া িছেলন। অস ব সু র  যমন দখেতন তমিন ভােবই 
বা বায়ন করেতন।  কারণ িতিন য বই পড়া পিরবাের বেড় উেঠেছন। তৎকালীন 
সমেয় তাঁর িপতা িতনিট পি কা বািড়েত রাখেতন।   গে র বই পড়ার রীিত তা 
িছেলাই। ব মাতার বই পড়ার খবর আমরা ক না জািন! কীভােব িব  নতােদর 
পােশ ফেল ব মাতা বগম মুিজেবর িদকিনেদশনার জেন  ব ব ু অেপ া 
কেরেছন। তারপর িস া  িনেয়েছন িব েনতা ব ব ু। 

বতমান মাননীয় িশ াম ী ডাঃ দীপু মিন িপতার কােল বেস পি কা পড়ার কথাও 
জািন তারই লখা বইেয়র মাধ েম। আর তাইেতা একজন িচিকৎসক, সুিবতািকক, 
সুভািষণী ব িবধ েণর অিধকারী হেয়ও বেছ িনেলন িপতার আদেশ কিঠন এবং 
চ ােলি ং জীবন। িতিট পদে েপ যাঁেক চ ােলে র মুেখামিুখ হেত হয়। আর আমরা 
পলাম আমােদর াণি য় িশ াম ী। 

বাংলােদেশর আন িবহীন িশ াব ব া রবী নাথেক যমন ভািবেয়েছ, জািতর 
িপতা ব ব ুেকও ভািবেয়েছ।  আর তারই ফল িতেত জািতর িপতা ব ব ুর  
বা বায়েন ১৯৭৪ সােল কুদরাত-এ-খদুা িশ া কিমশন িরেপােট াগারেক িশ া 

িত ােনর াণেক  বলা হেয়েছ এবং সবেচেয় ছাট কেলজ অথাৎ য কেলেজ 
ছা সংখ া পাঁচশ'েয়র কম এমন কেলেজর জেন  ছয়িট পদ সৃজন কেরেছন।  আর  

 

পাঠক ভাবনু, 
একিট াগাের 

১০ জন বই 
পড়েছন, 
কাতাের 
কাতাের 

সাজােনা আেছ 
িবিভ  

দৃি ভি র বই। 
এ রকম 

হাজােরা বই 
আেছ, যা পেড় 

পালেট যােব 
আমােদর 

দৃি ভি , বদেল 
যােব আমােদর 

অসহনশীল, 
অশালীন 

আচরণ। গেড় 
উঠেব আমােদর 

সানার বাংলা। 
ভােলা থাকুক 

বাংলােদশ। 
ভােলা থাকুক 

িশ া িত ান।  
ভােলা থাকুক 

আমােদর ি য় 
িশ াথী। 
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বড় কেলজ যখােন ১ হাজােরর উপর িশ াথী সখােন সংখ ায় ৯ জেনর ছয়িট পেদ কমরত জনবেলর 
াগার কাঠােমা দাঁড় কিরেয়েছন। িরেপােট আরও বলা হেয়েছ, 'সিত  যিদ আমরা গিতশীল িশ াব ব া 

চাই তেব াগােরর উ য়ন অবশ াবী'। াথিমক িবদ ালেয় যিদও অবকাঠােমাগত কারেণ াগার িত া 
করেত পােরনিন িক  াগার াপেনর কথা  িদেয় বেলেছন কুদরত-এ-খুদা িশ া কিমশন। িক  
হায়, ঘাতেকর বুেলট তাঁর  িছ িভ  কের িদেলা। ১৯৭৫ পরবতীেত বাঙািলর সম  া, ান, সু র 
ভিবষ েতর উ ল স াবনা, যা িছেলা মুি যুে র চতনা, তােক মুেছ িদেত য পদে প িনেয়িছেলা, 
তারই ধারাবািহকতায় কুদরত-এ-খুদা িশ া কিমশন িরেপাট আর আেলার মুখ দখেলা না। মধাশূন  
বাংলােদশ তির করার সব ব ব া পাকােপা  করা হেলা। যা িছেলা ১৪ িডেস েরর ধারাবািহকতায়। 

 
ব ব ু াধীন বাংলােদেশ পাড়ামািটর উপর পা রেখ উ য়েনর জেন  কাজ  করিছেলন অত  

ততার সােথ। ুল েলােত একজন িশ েকর উপর াগােরর দািয়  অিপত হেলা। উদাহরণ প 
চাঁদপুেরর মাতৃপীঠ সরকাির বািলকা উ  িবদ ালেয়র পূিণমা রি ত িদিদমিণর কথা ার সােথ রণ 
কির। তাঁর উপর াগােরর দািয়  অিপত হেলা। স ােহর একিদন াগার াস হেতা। স সময় াগােরর 
উপর উ তর িডি  িছেলা না। ছয় মােসর সািটিফেকট কাস আর িডে ামা চালু হেয়িছেলা, তা-ও  
পিরসের। িশ ক িণ অনুযায়ী ভােলা সুপাঠ  বই সং হ করেতন। বই পড়ােতন ছা ীেদর। ভােলা বই 
সং হ না করেল িশ াথীেদর মােঝ ােনর আেলা ছড়ােব কীভােব? তাই এই স ের যেনােতেনা লাক 
িদেয় সানার বাংলা গড়ার সুফল আসেব না। 

বলা হেয় থােক কােনা জািতেক ংস করেত হেল তার াগার ংস কেরা। তাই হেলা ১৯৭৫-পরবতীেত 
াগার লেক আ া কুেড় ছুঁেড় দয়া হেলা। ুল-কেলজ েলা পিরসর বাড়েলা, জনকাঠােমাও বাড়েলা। 

এনাম কিমিট হেলা। িক  ুল াগার উধাও হেয় গেলা।  িশ াথীেদর ভারী হেলা িপেঠর ব াগ। িক   
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ানিনভর সমাজব ব া িক আমরা করেত পেরিছ? 

কেলজ েলার াগার শাখায় জনকাঠােমা কিমেয় িনেচর িদেক নািমেয় দয়া হেলা এবং ১৯৯৭ সােলর 
পূেব াধীন বাংলােদেশ কােনা সরকাির িনেয়াগ হয়িন এই িশ া িত ােন। িপয়নিনভর হেলা াগার 
স র। ফেল যা হবার তা-ই হেলা। 

বতমােন ব ব ুর পূরেণর িনভরেযাগ  তাঁরই সুেযাগ  কন া মাননীয় ধানম ীর হাত ধের ১৯৯৭ সােল 
 পিরসের সরকাির কেলজ েলােত সহকারী াগািরক কাম-ক াটালগার পেদ থম িনেয়াগ  হয়। 

যাই হাক, য কথা বলিছলাম, িশ াথীরা িশ ক এবং নাটিনভর হেয় উঠেলা। িশ ােক বািণেজ র বাজাের 
িনেয় আসা হেলা। িশ াথীেদর সৃজনশীলতা লাপ পেলা। িশ াথীেদর ান িব  হেলা। াগােরর 
সুফলতার কথা াচীনসভ তার কথা পড়েলই জানা যায়। বতমােন এ কথার সত তা িমলেব সবজন ে য় 
অধ াপক আব াহ আবু সায়ীদ স ােরর ব ব  থেক। 'পাবনার জলা ুেল তৎকালীন ধান িশ ক, 
িযিন িবেলেতর এিডনবারা থেক এক বছেরর জেন  পেড় দেশ ফরত এেসেছন। িতিন অ ােস িলেত 
ঘাষণা িদেলন, েত ক িশ াথীেক িত স ােহ বািড়েত বই িনেয় পড়েতই হেব। এিট বাধ তামূলক। তাই 

হেলা, এর ফেল পাবনার জলা ুেলর পিরেবশ কেয়ক বছেরর মেধ  আ যজনকভােব পালেট গেলা। 
গাটা ুেলর ছা েদর মেধ  িনেজেদর ছািড়েয় যাওয়ার িপপাসা জেগ উঠেলা। ুল থেক িত বছর 

ম াি েক া  বা ার মাক পেত লাগেলা। পুেরা ুলটাই ইে েলকচুয়াল ুেল পিরণত হেলা। সাধারণ 
ফলাফল হেয় উঠেলা অস ব ভােলা। স ার ফজেল হাসান আেবদ, আবু হনা মা ফা হায়দার, িজয়া 
হায়দার সবাই এই ুেলর ায় সই সময়কার ছা । তারা যমন মধাবী িছেলন তমিন হেয় উঠেলন 
মানিবক। সামাজ রা  তাঁেদরেক সুকেমর জেন  মেন রাখেব যুেগর পর যুগ। উে খ , িশ া-বািণজ  
আব াহ আবু সায়ীদ স ারেক ব িথত কেরেছ এবং এই করেণই িতিন িশ কতা পশা ছেড় দন। গেড় 
তােলন 'িব  সািহত  ক '। 

ম াি ম গািক বেলেছন, 'আমার মেধ  উ ম বেল যিদ িকছু থােক তার জন  আিম বইেয়র কােছ ঋণী'। 
আমােদর ইিতহাস বেল, ষােটর দশেক তৎকালীন জনিশ া পিরচালক (িডিপআই) কাযালেয় 'এিডিপআই' 
পদমযাদার 'ওএসিড' (লাইে িরজ) নােম একিট পদ সৃি  করা হয়, যা বতমান মাধ িমক ও উ  িশ া 
অিধদ েরর পিরচালক পেদর সমমান। এ পেদ তৎকালীন ক ীয় পাবিলক লাইে িরর থম লাইে িরয়ান 
এবং এেদেশ াগার জগেতর অন তম িদকপাল গা  মডািল  আহমাদ হাসাইনেক উ  পেদ ষেণ 
িনেয়াগ দয়া হয়। তখন এিডিপআই পদিট সরকাির িডি  কেলেজর অধ  পেদর সমতুল  এবং িসিনয়র 
অধ রা (েযমন ঢাকা কেলেজর অধ  ড. হােফজ আহেমদ) ষেণ এিডিপআই পেদ িনেয়াগ পেতন। 
স সময় িশ া িত ান ও িশ া িত ােনর াগােরর সংখ া িছেলা হােতেগানা। মা েয় এ সংখ া বৃি  
পেত থােক। এর ি েতই াধীন বাংলােদেশ িডিপআই অিফেসর কেলবর বৃি  কের অিধদ ের পা র 

করা হয়। এ ি য়ায় িডিপআই পদিটেক মহাপিরচালক পেদ উ ীত করা হয়। াভািবকভােব এিডিপআই 
পদমযাদা ওএসিড (লাইে িরজ) পদিটেক পিরচালক ( াগার ও তথ িব ান) পেদ উ ীত কের তার 
সহায়ক জনবল সৃি  করা যুি সংগত িছেলা। 
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বতমান সরকার ব ব ুর 'েসানার বাংলা' িবিনমােণর ে  িব মােনর জনস দ তিরেত যভােব অে েশ 
াি হীনভােব কাজ কের যাে । তারই ফল িতেত ানিনভর সমাজ তিরেত িশ া িত ােন আধুিনক 
াগােরর এবং াগার উ য়েনর অন  কােনা িবক  নই। 

রবী নাথ বেলেছন, মহাসমেু র শত বছেরর কে াল কহ যিদ এমন কিরয়া বাঁিধয়া রািখেত পািরত য, 
স ঘুমাইয়া পড়া িশ িটর মেতা চুপ কিরয়া থািকত। তেব সই নীরব মহাশে র সিহত এই াগােরর 

তুলনা হইেতা। এখেন ভাষা চুপ কিরয়া আেছ, বাহ ি র হইয়া আেছ, মানবা ার অমর আেলা কােলা 
অ েরর শৃংখেল কাগেজর কারাগাের বাঁধা পিড়য়া আেছ।' 

সব কার ানেক ািয়  দােনর ই া থেক াগােরর সৃি  বেলেছন কাজী মাতােহর হােসন। আর মথ 
চৗধুরী বেলেছন, এেদেশ াগােরর সাথকতা হাসপাতােলর চেয় কম নয় এবং ুল-কেলেজর চাইেত 
বিশ। আমার িব াস, িশ া কউ কাউেক িদেত পাের না। সুিশি ত লাক মােনই িশি ত। তাই আসুন 

াগাের যাই, মানস  পছে র বই পিড়। সবেশষ বতমান সরকার াগার পশািটেক িশ েকর মযাদা 
িদেয়েছন। যিটর জেন  আমরা অেনক বিশ কৃত । অবশ  এ সরকােরর হাত ধেরই এ পশািট আরও 
সামেনর িদেক এিগেয় যােব এিট আমােদর িচর ন িব াস। কেলজ াগাের দ  জনবল বাড়েব, 
পদমযাদা এবং পেদা িতর ব াপাের যথাযথ ভূিমকা রাখেব এিট এখন বা বতা। জয় বাংলা জয় ব ব ু। 
বাংলােদশ িচরজীবী হাক। 

ািফ -ি  িপক  

 

তৃি  সাহা  

াগার উ য়ন কমকতা,  

মাধ িমক ও উ িশ া অিধদ র, ঢাকা। 

      িলখুন আপিনও  
আজেকর পি কা আগামীর ইিতহাস।  

ি য় পাঠক, লাইে িরয়ান ভেয়েস িলখুন আপিনও। পা েয় িদন আপনার 
াগােরর সংবাদ। িলখেত পােরন াগার পশা স কত কান ব ও।  

লখা পাঠান এই কানায়  
librariansvoice@gmail.com  

 
থাকুন আমােদর সােথই।  
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     শখ আল-আিমন 

 
    
 

 

 

 

 

 

 

িতিন সুি ম কাট বার এেসািশেয়শন লাইে ির, িব আই িড এস লাইে ির, মুি যু  জা ঘর 
লাইে িরর অেটােমশন েজে র সােথ যু  িছেলন।  এছাড়া খ কালীন চাকুির কেরেছন ি িটশ 
কাউি ল লাইে িরেত।  উে খ , নতুন কম েল যাগদােনর পূেব িতিন দিনক বিণক বাতায় সহকারী 

াগািরক পেদ কমরত িছেলন।  

কেমাদ ম জনাব আল-আিমেনর নতুন এই পথচলায় লাইে িরয়ান ভেয়স পিরবােরর প  থেক 
জানাই উ  অিভন ন ও ভকামনা।   
 

 

শখ আল-আিমন বাংলােদশ ইনি িটউট অব ই ারন াশনাল এ  
ািটিজক ািডজ (িব আই আই এস এস) এর কাশনা কমকতা পেদ 

গত ১২ এি ল যাগদান কেরেছন।  জনাব আল-আিমন ঢাকা 
িব িবদ ালেয়র তথ িব ান ও াগার ব ব াপনা িবভাগ হেত ২০১৭ 
সােল াতক এবং ২০১৮ সােল াতেকা র স  কেরন।   

  কাশনা কমকতা, বাংলােদশ ইনি িটউট অব ই ারন াশনাল এ  ািটিজক ািডজ 

       মাবাশিশরা মাহমুদা সুি  
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

মাবাশিশরা মাহমুদা কাজ কেরেছন দশীয় ও আ জািতক িবিভ  গেবষণা ও সহেযািগতা সং ার 
সােথ।  কািশত হেয়েছ তার একািধক গেবষণাপ ।  এছাড়াও িতিন যু  আেছন উ ু  গেবষণা 
িনেয় কাজ কের যাওয়া ােসবী সংগঠন ওেপন একেসস বাংলােদেশর সােথও।   

তার এই নতুন পথচলায় লাইে িরয়ান ভেয়স পিরবােরর প  থেক জানাই উ  অিভন ন। 
 

 

িববিলও ািফ অিফসার, জাতীয় েক   

 

মাবাশিশরা মাহমুদা সুি  জাতীয় েকে র িববিলও ািফ অিফসার 
পেদ গত ৪ এি ল যাগদান কেরেছন। িশ াজীবেন িতিন ঢাকা 
িব িবদ ালেয়র তথ িব ান ও াগার ব ব াপনা িবভাগ হেত ২০১৮ 
সােল াতক এবং ২০১৯ সােল াতেকা র স  কেরন।   
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8| Compiler (msKjK) : msKj‡Ki bv‡gi Av‡M evsjv I Bs‡iwR eB‡qi Dfq †ÿ‡Î 
†mwg‡Kvjb (;) w`‡q msKj‡Ki bvg wjL‡Z nq| msKj‡Ki bvg H jvB‡b †kl bv n‡j cybivq dvó 
Bb‡Wbkb †_‡K ïiæ Ki‡Z n‡e| †hgb: evsjv eB‡qi †ÿ‡Î eB‡qi bvg wj‡L †gv. gwbi †nv‡mb 
KZ©„K msKwjZ Ges Bs‡iwR eB‡qi †ÿ‡Î wjL‡Z n‡e compiled by Md. Monir Hossen 
wjL‡Z n‡e| 

9| Illustrator (wPÎKi) : wPÎK‡ii bv‡gi Av‡M evsjv I Bs‡iwR eB‡qi Dfq †ÿ‡Î †mwg‡Kvjb 
(;) w`‡q wPÎK‡ii bvg wjL‡Z nq |  wPÎK‡ii bvg H jvB‡b †kl  n‡j cybivq dvó Bb‡Wbkb 
†_‡K wjL‡Z nq| †hgb: evsjv eB‡qi †ÿ‡Î wjL‡Z n‡e Gfv‡e †gv. gwbi †nv‡mb KZ©„K wPwÎZ 
Ges Bs‡iwR eB‡qi †ÿ‡Î wjL‡Z n‡e Gfv‡e  illustrated by Md. Monir Hossen wjL‡Z 
n‡e| 

10| Edition (ms¯‹iY) : ms¯‹i‡Yi Av‡M evsjv eB‡qi †ÿ‡Î ùvwo †¯úm W¨vk †¯úm (| -  ) 
Ges Bs‡iwR eB‡qi †ÿ‡Î dzjóc †¯úm W¨vk †¯úm (. - ) w`‡q ms¯‹iY wjL‡Z nq Ges H jvB‡b 
bv †kl n‡j cybivq dvó Bb‡Wbkb †_‡K wjL‡Z nq| ms¯‹iY me©̀ v ms‡ÿ‡c wjL‡Z n‡e| †hgb: 
evsjv eB‡qi †ÿ‡Î wjL‡Z n‡e Gfv‡e  (| -  3q ms.) Ges Bs‡iwR eB‡qi †ÿ‡Î wjL‡Z n‡e 
Gfv‡e - 

( . - 3rd ed.). cyivZb wbq‡g wQj `uvwo Wvej W¨vm (| - - ) Ges (. - - 3rd ed.). 

we.`ª. ms¯‹i‡Yi Av‡iv wKQz wbqg Av‡Q| †hgb- 

• ms¯‹iY‡K me©̀ v ms‡ÿ‡c wjL‡Z nq| †hgb: ms. ev ed. 

• †Kvb eB‡q GKvwaK ms¯‹i‡Yi D‡jøL _vK‡j ïaygvÎ me©‡kl ms¯‹i‡Yi bvg D‡jøL Ki‡Z nq| 

    eB‡q †hfv‡e ms¯‹i‡Yi D‡jøL _v‡K †mfv‡e wjL‡Z n‡e| †hgb: 1g ms., 2q ms.,      

3qms.,cwigvwR©Z ms. 1st ed., 2nd ed., 3rd ed., 2nd rev.ed., New ed., Rev.ed., 
American ed. etc.  

• ms¯‹i‡Yi mv‡_ hw` †Kvb e¨w³i bvg D‡jøL _v‡K Zv ¯øvm evB ((/ by) w`‡q wjL‡Z n‡e| 

• ms¯‹iY H jvB‡b bv ai‡j cybivq dvó Bb‡Wbkb †_‡K ïiæ Ki‡Z nq| 

• hw` †Kvb eB‡q ms¯‹iY bv _v‡K Z‡e †¯úm W¨vm †¯úm ( - ) cÖKv‡ki ¯’v‡bi bvg wjL‡Z 
n‡e| 

• cybgy ª̀Y ms¯‹iY bq| myZivs D‡jøL Kivi cÖ‡qvRb bvB| 
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  11| Imprint (Bw¤cÖ›U) : cÖKv‡ki ¯’vb, cÖKvkK Ges cÖKv‡ki mvj‡K GK‡Î Bw¤cÖ›U e‡j| 

K) Place of Publication (cÖKv‡ki ¯’vb ) :  ’̄v‡bi Av‡M evsjv eB‡qi †ÿ‡Î ùvwo †¯úm 
W¨vk †¯úm (| - ) Ges Bs‡iwR eB‡qi †ÿ‡Î dyjóc †¯úm W¨vk †¯úm (. - ) w`‡q ¯’v‡bi bvg 
wjL‡Z nq| †hgb : evsjv eB‡qi †ÿ‡Î wjL‡Z n‡e Gfv‡e (| - XvKv ) Ges Bs‡iwR eB‡qi 
†ÿ‡Î wjL‡Z n‡e Gfv‡e (. - Dhaka). 

L) Publisher (cÖKvkK) :  cÖKvk‡Ki Av‡M evsjv I Bs‡iwR Dfq cÖKvi cÖKvkbvi †ÿ‡Î 
†Kvjb (t) n‡e| †hgb: (t nvmvb eyK ev t Hassan Book). 

M) Date of Publication (cÖKvkKvj) : cÖKvkKv‡ji Av‡M evsjv I Bs‡iwR Dfq cÖKvkbvi 
†ÿ‡Î Kgv (,) e‡m| †hgb: (, 1990 ev , 1990). 

we.`ª. Bw¤úª›U GKm‡½ †jLv : evsjv eB‡qi †ÿ‡Î Gfv‡e wjL‡Z n‡e (| - XvKv t nvmvb eyK, © 

2010|) Ges Bs‡iwR eB‡qi †ÿ‡Î Gfv‡e wjL‡Z n‡e (. - Dhaka t  Hassan Book, © 

2010.) 

we.`ª. Bw¤úª›U m¤ú‡K© AviI wKQz wbqg Av‡Q| †hgb- 

 hw` †Kvb cÖKvkbv GKvwaK RvqMv †_‡K cÖKvwkZ nq †m †ÿ‡Î cÖ_g cÖKvkbvi bvg D‡jøL 
Ki‡Z nq| 
 A_ev †Kvb cÖKvkbv GKvwaK RvqMv †_‡K cÖKvwkZ nq †m †ÿ‡Î me©vwaK cwiwPZ cÖKvkbvi 
bvg D‡jøL Ki‡Z nq| 

 hw` †Kvb cÖKvkbvq cÖKv‡ki ¯’v‡bi bvg bv _v‡K ev Luy‡R cvIqv bv hvq ZLb _vW© eªv‡K‡Ui 
g‡a¨ [ s.l ] wjL‡Z nq| s.l Gi A_© nj sine loco.   

 Kv‡W©i g‡a¨ hLb wb‡Ri †_‡K wKQzi Z_¨ wjL‡Z nq ZLb _vW© eªv‡K‡Ui [ ] g‡a¨ wjL‡Z nq| 

 hw` †Kvb cÖKvkbvi m¤¢ve¨ ¯’v‡bi bvg wbwðZ Kiv hvq †m †ÿ‡Î _vW© eªv‡K‡Ui g‡a¨ ¯’v‡bi bvg 
wj‡L cÖkœ‡evaK wPý w`‡Z n‡e| †hgb- [ XvKv ? ] 

 hw` †Kvb cÖKvkbvi cÖKvk‡Ki bvg bv cvIqv hvq Z‡e _vW© eªv‡K‡Ui g‡a¨ [ s.n ] wjL‡Z nq| 
Gi A_© sine nomine. 

 ZvwiL Luy‡R bv cvIqv †M‡j : hw` †Kvb cÖKvkbvi ZvwiL Luy‡R bv cvIqv hvq Z‡e Z‡e _vW© 
eªv‡K‡Ui g‡a¨ [ D ] ev [ ? ]   wjL‡Z nq| 

 ZvwiL wbwðZ Kivi †ÿ‡Î : hw` †Kvb cÖKvkbvi m¤¢ve¨ ZvwiL ev mvj wbwðZ Kiv hvq †m †ÿ‡Î 
_vW© eªv‡K‡Ui g‡a¨ Gfv‡e [ 1990 ? ] wjL‡Z nq| 
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   cÖKv‡ki ̄ ’vb, cÖKvkK ev Zvwi‡Li †h †KvbwU Luy‡R cvIqv bv †M‡j _vW© eªv‡K‡Ui g‡a¨ cÖkœ‡evaK 
wPý [ ? ]  w`‡j n‡e|  

 Bs‡iwR cÖKvkbvi Av‡M hw` cÖ_‡g The Ges †k‡l Book Company, and Sons, and 

Company, Co & Sons, Co & Ltd, Ltd, Limited, Press, Press Ltd., Publisher, 
Corporation cÖf…wZ _vK‡j Zv ev` hv‡e| ïaygvÎ g~j cÖKvkbvi bvg wjL‡Z nq| †hgb- 

K) McGraw-Hill Book Company bq, ïaygvÎ  McGraw-Hill n‡e| 

L) The Macmillan Press Ltd. bq, ïaygvÎ Macmillan n‡e| 

M) Methuen and Company bq, ïaygvÎ Methuen n‡e| 

N) George Allen and Unwin Limited bq, ïaygvÎ Allen and Unwin n‡e| 

O) Penguin Books bq, ïaygvÎ Penguin n‡e| 

 

Kv‡W©i 2q Ask 

12| Collation (†Kv‡jkb) : c„ôv¼, wPÎ Ges mvBR Ges wmwiR‡K GK‡Î †Kv‡jkb e‡j| c„ôvi 
msL¨v ev Pagination †m‡KÛ Bb‡Wbkb †_‡K ïiæ Ki‡Z n‡e| evsjv eB‡qi †ÿ‡Î c„ôvi msL¨vi 
†k‡l (c„.) Ges Bs‡iwR eB‡qi †ÿ‡Î (p.) wjL‡Z n‡e | Gici †Kvjb (t) w`‡q evsjv eB‡qi 
†ÿ‡Î wPwÎZ Ges Bs‡iwR eB‡qi †ÿ‡Î illus. ev ill. wjL‡Z n‡e| Gici †mwg‡Kvjb (;) w`‡q 
mvBR †mw›UwgUv‡i wjL‡Z n‡e| mvB‡Ri †k‡l evsjv eB‡qi †ÿ‡Î (†mwg.) Ges Bs‡iwR eB‡qi 
†ÿ‡Î (cm.) wjL‡Z n‡e| mvB‡Ri †¶‡Î ïaygvÎ D”PZv wjL‡Z n‡e| †hgb- evsjv eB‡qi †ÿ‡Î 
Gfv‡e wjL‡Z n‡e 186c„.t wPwÎZ ; 28†mwg. Ges Bs‡iwR eB‡qi †ÿ‡Î Gfv‡e wjL‡Z n‡e 186p. 

t illus ; 28cm.  †Kv‡jk‡bi Z_¨¸‡jv H jvB‡b bv ai‡j cybivq dvó Bb‡Wbkb †_‡K ïiæ Ki‡Z 
n‡e| 

we. `ª. c„ôv¼ ev Pagination Gi wKQz wbqg Av‡Q| †hgb- 

K) Preliminary pages (cÖv_wgK c„ôv) : hw` †Kvb cÖKvkbvi cÖv_wgK c„ôv _v‡K Z‡e †m‡KÛ 
Bb‡Wbkb †_‡K wjL‡Z n‡e| cÖv_wgK c„ôv cÖKvkbvq wVK †hfv‡e _v‡K †mfv‡e wjL‡Z n‡e| 
mvaviYZ †ivgvb msL¨vi cÖv_wgK c„ôv †ekx †`Lv hvq| †hgb: xii. Avi hw` cÖv_wgK c„ôvi †Kvb 
bv¤̂i bv _v‡K †m †ÿ‡Î _vW© eªv‡K‡Ui wfZ‡i MYbv K‡i c„ôv msL¨v wjL‡Z n‡e| †hgb : [viii], 
426c„.| we.`ª. Kv‡W©i wfZi wb‡Ri †_‡K wKQz wjL‡Z n‡j _vW© eªv‡K‡Ui wfZi wjL‡Z nq| 
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   L) Textual Pages (g~j c„ôv) : hw` cÖv_wgK _v‡K Z‡e g~j c„ôvi Av‡M Kgv (,) em‡e Ges 
evsjv eB‡qi †ÿ‡Î c„ôv msL¨v wj‡L †k‡l (c„.) Ges Bs‡iwR eB‡qi †ÿ‡Î c„ôv msL¨v wj‡L †k‡l 
(p.) w`‡Z n‡e| Avi hw` cÖv_wgK c„ôv bv _v‡K Z‡e g~j c„ôv †m‡KÛ Bb‡Wbkb †_‡K wjL‡Z 
n‡e| †hgb: (426c„. ev 426p.) 

M) cÖv_wgK c„ôv I g~j c„ôv GK m‡½ †jLv : †Kvb cÖKvkbvq cÖv_wgK c„ôv I g~j c„ôv Dfq c„ôv 
_vK‡j Gfv‡e wjL‡Z n‡e| †hgb: (xii, 426c„.) ev (xii, 426p.) 

N) hw` †Kvb eB‡Z cÖv_wgK c„ôv bv¤̂iwenxb _v‡K Z‡e †mB c„ôv¸‡jv MYbv K‡i _vW© eªv‡K‡Ui 
wfZi wjL‡Z n‡e| †hgb:[ evi ], 426c„.| we. ª̀. Kv‡W©i wfZi wb‡Ri †_‡K hLb wKQz wjL‡Z nq 
ZLb _vW© eªv‡K‡Ui wfZi wjL‡Z nq| 

O) Aa¨vqwfwËK Avjv`v Avjv`v c„ôv : hw` †Kvb cÖKvkbvq cÖ‡Z¨K Aa¨v‡q Avjv`v Avjv`v c„ôv 
bv¤̂i _v‡K Z‡e evsjv eB‡qi †ÿ‡Î wewfbœ Ges Bs‡iwR eB‡qi †ÿ‡Î V.P ev Varity wjL‡Z 
n‡e| V.P (Various pagination). 

P) c„ôvwenxb c„ôv : hw` †Kvb cÖKvkbvq †Kvb c„ôv bv¤̂i bv _v‡K Z‡e evsjv eB‡qi †ÿ‡Î 
c„ôvwenxb Ges Bs‡iwR eB‡qi †ÿ‡Î unpaged wjL‡Z nq| 

Q) eB‡qi †k‡li w`‡Ki c„ôv : eB‡qi †k‡li w`‡K A‡bK mgq bv¤̂i wenxb I bv¤̂imn †ek wKQz 
c„ôv †`Lv hvq| G †ÿ‡Î bv¤̂iwenxb n‡j MYbv K‡i g~j c„ôvi m‡½ †hvM wPý (+) w`‡q wjL‡Z 
n‡e| †hgb: (xii, 426+14c„.) ev (xii, 426+14p.) 

R) †jLK Gw›Uª, mnvqK Gw›Uª, wk‡ivbvg Gw›Uª †h †Kvb cªKvi Gw›Uªi mgq c„ôv¼ jvB‡bi Z_¨mg~n 
H jvB‡b bv ai‡j cybivq dvó Bb‡Wbkb †_‡K wjL‡Z n‡e| 

13| illustration (wPÎ) :  †Kvb cÖKvkbvq hw` wPÎ _v‡K Z‡e †Kvjb w`‡q (t) wPwÎZ wjL‡Z 
n‡e| †hgb: evsjv eB‡qi †ÿ‡Î (t wPwÎZ) Ges  B‡iwR eB‡qi †ÿ‡Î (t illus ev ill ) wjL‡Z 
n‡e| 

we.`ª.  †Kvb eB‡Z wPÎ QvovI Ab¨vb¨ A‡bK wKQz _vK‡Z cv‡i| †m‡ÿ‡Î †Kvjb w`‡q (t wPwÎZ ev 
illus wj‡L evKx¸‡jv Kgv (,) w`‡q wjL‡Z n‡e| †hgb: (t illus., figs.,photos., diags. etc.).  

14) Series (wmwiR) : ùvwo †¯úm W¨vk †¯úm (&| - ) w`‡q wmwi‡Ri bvg dvó eªv‡K‡Ui wfZi 
wjL‡Z nq| wmwi‡Ri bvg J jvB‡b †kl bv n‡j cybivq dvó Bb‡Wbkb †_‡K wjL‡Z n‡e| †hgb: 
186c„. t wPwÎZ ; 28†mwg.| -  (MÖš’vMvi I Z_¨ weÁvb wmwiR)| cyivZb wbq‡g wQj ùvwo Wvej 
W¨vm (| - -)|  

we.`ª. c„ôv¼ †_‡K wmwiR ch©všÍ H jvB‡b bv ai‡j cybivq dvó Bb‡Wbkb †_‡K wjL‡Z n‡e| 
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Kv‡W©i 3q Ask  

15) Volume (LÐ) : LÐ †m‡KÛ Bb‡Wbkb †_‡K wjL‡Z n‡e| †hgb- evsjv eB‡qi †ÿ‡Î LÐ-
2q Ges Bs‡iwR eB‡qi †ÿ‡Î Vol. II wjL‡Z n‡e| 

16) Bibliography (MÖš’cwÄ) : MÖš’cwÄ †m‡KÛ Bb‡Wbkb †_‡K wjL‡Z n‡e| MÖš’cwÄ †jLvi 
c‡i evsjv eB‡qi †ÿ‡Î †Kvjb (t) w`‡q ( c„. ) Ges Bs‡iwR eB‡qi †¶‡Î †Kvjb (t) w`‡q ( p.)  
wj‡L c„ôvi msL¨v D‡jøL Ki‡Z n‡e| †hgb: evsjv eB‡qi †ÿ‡Î (MÖš’cwÄ t c„. 138-140|) A_ev 
hw` c„ôv msL¨v bv _v‡K Z‡e MÖš’cwÄ msewjZ wjL‡Z n‡e Ges Bs‡iwR eB‡qi †ÿ‡Î 
(Bibliography t P. 138-140.) A_ev hw` c„ôv msL¨v bv _v‡K Z‡e Includes 

bibliographies. wjL‡Z n‡e| 

we.`ª. Bs‡iwR eB‡qi †ÿ‡Z MÖš’cwÄ A‡bK mgq wb¤œwjwLZ fv‡e _vK‡Z cv‡i ZLb †mfv‡e wjL‡Z 
n‡e| †hgb- 

    K) Bibliography : P. 225-230. 

    L) Includes bibliographies and Index. 

M) Bibliography at the end of each chapter. 

N) Bibliography at the end of some chapter. 

17) Index (wbN©›U) : wbN©›U †m‡KÛ Bb‡Wbkb †_‡K wjL‡Z nq| eB‡Z wbN©›U _vK‡j evsjv 
eB‡qi †ÿ‡Î  wbN©›U msewjZ Ges Bs‡iwR eB‡qi †ÿ‡Î  Includes index. wjL‡Z n‡e| 

18) Glossary (†Møvmvix ) : †Møvmvix A_© cwifvlvi Awfavb ev msMÖn| †Møvmvix †m‡KÛ Bb‡Wbkb 
†_‡K wjL‡Z n‡e| †Møvmvix‡Z c„ôv msL¨vi D‡jøL _v‡K Z‡e evsjv ev Bs‡iwR Dfq eB‡Z †Kvjb 
(t) w`‡q evsjv eB‡qi †ÿ‡Î (c„.) Ges Bs‡iwR B‡qi †ÿ‡Î (p.) wj‡L c„ôvi msL¨v wj‡L‡Z n‡e| 
†k‡l evsjv eB‡qi †ÿ‡Î ùvwo (|) Ges Bs‡iwR eB‡qi †ÿ‡Î dzjóc (.) w`‡Z n‡e| †hgb: evsjv 
eB‡qi †ÿ‡Î †Møvmix t c„. 117-118| Bs‡iwR eB‡qi †ÿ‡Î Glossary t p. 117-118. 

19) Table (†Uwej) : †Uwej †m‡KÛ Bb‡Wbkb †_‡K wjL‡Z n‡e| evsjv eB‡qi †ÿ‡Î †Uwej 
msewjZ Ges  Bs‡iwR eB‡qi †ÿ‡Î Includes table. wjL‡Z n‡e| 

we.`ª. hw` eB‡qi †Møvmvix‡Z c„ôv msL¨vi D‡jøL bv _v‡K Ges eB‡Z †Uwej _v‡K Z‡e GK ms‡½ 
evsjv eB‡qi †ÿ‡Î †Møvmvix I †Uwej msewjZ Ges Bs‡iwR eB‡qi †ÿ‡Î Includes glossary 

& table. wjL‡Z n‡e| 
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20) Notes (†bvUm) :  Avgv‡`i †`‡ki eB‡Z mvaviYZ †bvUm _v‡K bv| MÖš’vMvwiK hw` g‡b 
K‡ib Kv‡W© B‡Zvc~‡e© D‡jøL Kiv nqwb Ggb †Kvb welq e¨vL¨v Kivi cÖ‡qvRb n‡j wZwb †mwU †bvUm 
G D‡jøL Ki‡Z cv‡ib| D`vniY ¯îƒc †Kvb eB‡Z wk‡ivbvg c„ôv ev eB‡qi gvSLvb †_‡K wKQz 
c„ôv †bB| wZwb †mUv †bvUm G D‡jøL Ki‡Z cv‡ib| †bvUm †m‡KÛ Bb‡Wbkb †_‡K wjL‡Z nq| 

21) ISBN (AvBGmweGb) : ISBN nj International Standard Book Number Gi 
A¨vfwiwf‡qkb| AvBGmweGb wbN‡©›Ui wb‡P †m‡KÛ Bb‡Wbkb †_‡K wjL‡Z n‡e| AvBGmweGb 
†¯úm hy³ ev nvB‡cb hy³ n‡Z cv‡i| Z‡e eB‡Z ev cÖkœc‡Î †hfv‡e _K‡e †m fv‡eB wjL‡Z n‡e| 
AvBGmweGb evsjvi †¶‡Î evsjv Ges Bs‡iwRi †¶‡Î Bs‡iwR‡Z †jLvB fvj| †hgb: evsjv eB‡qi 
†ÿ‡Î AvBGmweGb 984-70139-0000-9 Ges Bs‡iwR eB‡qi †ÿ‡Î ISBN 984  70139  

0000  9 

 

Kv‡W©i 4_© Ask 

21) Tracing (†Uªwms) : †Uªwms G mvaviYZ cÖavb Gw›Uª A_©vr †jLK Gw›Uª ev‡` Avi wK wK mnvqK 
ev  Added entry Kiv hvq Zvi D‡jøL _v‡K| †Uªwms G mvaviYZ welq, wØZxq †jLK, Z…Zxq 
†jLK, m¤úv`K, Abyev`K, msKjK, wPÎKi, wmwiR I wk‡ivbv‡gi D‡jøL _v‡K| †Uªwms †m‡KÛ 
Bb‡Wbkb †_‡K wjL‡Z nq| †Uªwms GK jvB‡b †kl bv n‡j cybivq dvó Bb‡Wbkb †_‡K wjL‡Z 
n‡e| †Uªwms Gi bv¤̂i dvó Bb‡Wkb †_‡K evsjv eB‡qi †ÿ‡Î 1| wj‡L wel‡qi bvg Ges Bs‡iwR 
n‡j 1. wj‡L wel‡qi bvg wjL‡Z n‡e| Gici evsjv eB‡qi †ÿ‡Î K), L), M), Ges Bs‡iwR eB‡qi 
†ÿ‡Î †ivgvb msL¨vi i), ii), iii), iv) wjL‡Z n‡e| bv‡gi †ÿ‡Î mvi‡bg wj‡L Kgv w`‡q †dvi‡bg 
wjL‡Z n‡e| †hgb evsjv eB‡qi †ÿ‡Î 1| welq----------K) 2q †jLK-----------------  M) 
wmwiR ---------------  wk‡ivbvg-------------------| Bs‡iwR eB‡qi †ÿ‡Î 1. Subject : --

------  i) Second author------------ ii) Series-------------------  iii) Title----------
--. 

we.`ª. eZ©gv‡b Kv‡W©i Acvi c„ôvq wb‡P wb‡P ev‡g †ek wKQy RvqMv †Q‡o w`‡q †Uªwms †jLvi cÖPjb 
ïiæ n‡q‡Q| †m †ÿ‡Î wb‡Pi wbqg AbymiY Ki‡Z n‡e| †hgb : evsjv eB‡qi †ÿ‡Î- 

   1| BwZnvm-evsjv‡`k 954.92 

   K) gy‡Lvcva¨vq, myLgq 

   L) wmwiR---------------- 

   M) wk‡ivbvg-------------- 
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  Bs‡iwR eB‡qi †ÿ‡Î- 

• History-Bangladesh 954.92  

• Second author---- 

• Series-------------- 

•  Title------------- 

Z…ZxqZ Avgv‡`i‡K hv Rvb‡Z n‡e 

Anglo-American Cataloguing Rules-2 (AACR -2) Abyhvqx wewfbœ cÖKvi Gw›Uªi 
wbqgvejx 

1| Single author ( GKRb †jLK ) : GKRb †jL‡Ki †ÿ‡Î †jL‡Ki bv‡g †gBb Gw›Uª n‡e| 
†jLK Gw›Uª‡K mvaviYZ †gBb Gw›Uª ejv nq| 2| wk‡ivbvg †m‡KÛ Bb‡Wbkb †_‡K ïiæ n‡e Ges 
wk‡ivbvg †_‡K cÖKvkKvj ch©šÍ mg¯Í Z_¨ H jvB‡b bv ai‡j cÖwZevi dvó Bb‡Wbkb †_‡K ïiæ 
Ki‡Z n‡e| 3) c„ôv¼ †m‡KÛ Bb‡Wbkb †_‡K ïiæ Ki‡Z n‡e Ges mg¯Í Z_¨ H jvB‡b bv ai‡j 
me ai‡bi K‡W©i †ÿ‡Î †m‡KÛ Bb‡Wbkb †_‡K ïiæ Ki‡Z n‡e| 4) †jL‡Ki bvg ev‡` Avi †h 
mg¯Í wel‡qi Gw›Uª n‡e Zv‡`i bvg †UªwmsG hv‡e| 

2| Double authors ( ỳBRb †jLK ) : ỳBRb †jL‡Ki †ÿ‡Î 1g †jL‡Ki bv‡g †gBb Gw›Uª 
n‡e Ges 2q †jL‡Ki bvg †UªwmsG hv‡e I Zvi bv‡g mnvqK wjLb ev Added entry n‡e| 2) 
evsjv eB‡qi †ÿ‡Î ỳBRb †jL‡Ki gvSLv‡b I ev Ges em‡e| 3) Bs‡iwR eB‡qi †ÿ‡Î mswÿß  
&  em‡e| 4) †jL‡Ki bvg eB‡Z ev cÖkœc‡Î †hfv‡e _vK‡e wVK †mfv‡eB wjL‡Z n‡e| 5) evKx 
me †jLK Gw›Uªi gZ wjL‡Z n‡e 

we.`ª.  †UªwmsG †jLK, m¤úv`K, Abyev`K, ms‡KvjK, wPÎKi hvi bvg wjwL bv †Kb me©̀ v mvi‡bvg, 
†dvi‡bg wnmv‡e wjL‡Z n‡e| †hgb: gbRyiæj nK †UªwmsG wjL‡Z n‡e nK, gbRyiæj| Avevi 
mnvqK wjL‡bi mgq †UªwmsGi bvgwUB mivmwi Kv‡W©i _vW© jvB‡bi Dc‡ii avi/wKbvi eivei 
†m‡KÛ Bb‡Wbkb †_‡K wjL‡Z n‡e| 

3| Triple authors (wZbRb †jLK ) : wZbRb †jL‡Ki †ÿ‡Î 1g †jL‡Ki bv‡g †gBb Gw›Uª 
n‡e Ges 2q I 3q †jL‡Ki bvg †UªwmsG hv‡e I Zv‡`i bv‡g mnvqK wjLb ev Added entry 
n‡e| 2) cÖ_g †jL‡Ki bvg †jLvi c‡i Kgv (,) w`‡q wØZxq †jL‡Ki bvg Ges / I w`‡q Z…Zxq 
†jL‡Ki bvg wjL‡Z n‡e| 3) Bs‡iwR eB‡qi †ÿ‡Î cÖ_g †jL‡Ki bv‡gi c‡i Kgv (,) w`‡q wØZxq 
†jL‡Ki bvg Ges Bs‡iwR mswÿß & w`‡q Z…Zxq †jL‡Ki bvg wjL‡Z n‡e| 4) evKx me †jLK 
Gw›Uªi gZ wjL‡Z n‡e| 
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  4| More than triple authors (wZbR‡bi AwaK †jLK) : 1) wZbR‡bi AwaK †jLK, 
m¤úv`K, Abyev`K, msKjK ev wPÎK‡ii †ÿ‡Î wk‡ivbv‡g A_©vr eB‡qi bv‡g Gw›Uª n‡e| G‡K 
Bs‡iwR‡Z Title entry ev Hanging entry e‡j| 2) evsjv eB‡qi †ÿ‡Î wk‡ivbvg †jLvi ci 
cÖ_g †jL‡Ki bvg cÖkœvbymv‡i n‡e| 3) Gici wZbwU WU (...) w`‡q _vW© eªv‡K‡Ui wfZi [cÖgyL] 
wjL‡Z n‡e| 4) Bs‡iwRi †ÿ‡Î wZbwU WU (...) w`‡q _vW© eªv‡K‡Ui wfZi [et al] wjL‡Z n‡e| 5) 
ïaygvÎ 1g †jL‡Ki bvg †UªwmsG hv‡e Ges Zvi bv‡g mnvqK wjLb ev Added entry n‡e| 6) 
2q, 3q †jL‡Ki bvg †UªwmsG hv‡e bv Ges Zv‡`i bv‡g mnvqK wjLb ev Added entry n‡e bv| 
7)  †h‡nZz wk‡ivbv‡g Gw›Uª n‡q‡Q †m‡nZz †UªwmsG wk‡ivbvg hv‡e bv Ges mnvqK wjLb I n‡e bv| 
8) UvB‡Uj Gw›Uª n‡j WvK msL¨v ev Kj bv¤^i wk‡ivbv‡gi cÖ_g wZbwU Aÿi ( e‡Y©) n‡e| 9) 
Bs‡iwRi †ÿ‡Î Aÿi wZbwU K¨vwcUvj †jUv‡ii n‡e| 

5| Author with editor, translator, compiler, illustrator (  †jLKmn m¤úv`K, 
Abyev`K, msKjK, wPÎKi) : †jLKmn m¤úv`K, Abyev`K, msKjK ev wPÎK‡ii bvg _vK‡j †m 
†ÿ‡Î †jL‡Ki bv‡g †gBb Gw›Uª n‡e Ges m¤úv`K, Abyev`K, msKjK, wPÎKi cÖf…wZi bvg †UªwmsG 
hv‡e I Zv‡`i cÖ‡Z¨‡Ki bv‡g mnvqK wjLb ev Added entry n‡e|   

6| Without author, editor, translator, compiler, illustrator ( †jLK Qvov 
m¤úv`K, Abyev`K, msKjK, wPÎKi) : 1| †jLK Qvov m¤úv`K, Abyev`K, msKjK ev wPÎK‡ii 
†ÿ‡Î hw` mevi bvg _v‡K Z‡e m¤úv`‡Ki bv‡g UvB‡Uj Gw›Uª n‡e 2) hw` m¤úv`K bv _v‡K Z‡e 
Abyev`‡Ki bv‡g UvB‡Uj Gw›Uª n‡e| 3) Ggwbfv‡e UvB‡Uj Gw›Uª n‡j mevi bvg †UªwmsG hv‡e Ges 
Zv‡`i bv‡g mnvqK Gw›Uª ev Added entry n‡e| 4) †h‡nZz wk‡ivbv‡g Gw›Uª n‡q‡Q †m‡nZz †UªwmsG 
wk‡ivbvg n‡e bv Ges wk‡ivbv‡gi mnvqK Gw›UªI n‡e bv| 5) UvB‡U‡ji bv‡g Gw›Uª n‡j UvB‡U‡ji 
cÖ_g wZbwU Aÿi (eY©) WvK msL¨v ev Call no. wnmv‡e wb‡Z n‡e 6)  evsjv I Bs‡iwR Dfq 
eB‡qi †ÿ‡Î wk‡ivbv‡gi c‡i  ¯øvm (/) w`‡q -----KZ©„K m¤úvw`Z A_ev  (;) w`‡q  ---KZ©„K 
Abyevw`Z wjL‡Z n‡e|   

7| Editor, Translator, Compiler, Illustrator (m¤úv`K, Abyev`K, msKjK, 
wPÎKi): †jLK Qvov m¤úv`K, Abyev`K, msKjK ev wPÎK‡ii †ÿ‡Î hw` mevi bvg _v‡K Z‡e 
m¤úv`‡Ki bv‡g UvB‡Uj Gw›Uª n‡e 2) hw` m¤úv`K bv _v‡K Z‡e Abyev`‡Ki bv‡g UvB‡Uj Gw›Uª 
n‡e| 3)   UvB‡Uj Gw›Uª n‡j mevi bvg †UªwmsG hv‡e Ges Zv‡`i bv‡g mnvqK Gw›Uª ev Added 

entry n‡e| 4) †h‡nZz wk‡ivbv‡g Gw›Uª n‡q‡Q †m‡nZz †UªwmsG wk‡ivbvg n‡e bv Ges wk‡ivbv‡gi 
mnvqK Gw›UªI n‡e bv| 5) UvB‡U‡ji bv‡g Gw›Uª n‡j UvB‡U‡ji cÖ_g wZbwU Aÿi (eY©) WvK msL¨v 
ev Call no. wnmv‡e wb‡Z n‡e 6) evsjv I Bs‡iwR Dfq eB‡qi †ÿ‡Î wk‡ivbv‡gi c‡i  ¯øvm (/) 
w`‡q -----KZ©„K m¤úvw`Z Gici  (;) w`‡q  ---KZ©„K Abyevw`Z wjL‡Z n‡e|   
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  8| iPbvejx, iPbv mgMÖ, Mí mgMÖ, Kve¨ mgMÖ, KweZvejx : Gme †ÿ‡Î hw` †jLK I m¤úv`‡Ki 
bvg _v‡K Z‡e †jL‡Ki bv‡g †gBb Gw›Uª n‡e| 2) m¤úv`‡Ki bvg †Uªwms G hv‡e Ges Zvi bv‡g 
mnvqK wjLb ev Added entry n‡e| 3) hw` †jL‡Ki bvg bv _v‡K ïay m¤ú`‡Ki bvg _v‡K Z‡e 
UvB‡Uj Gw›Uª ev Hanging entry n‡e| 4) UvB‡U‡ji bv‡g Gw›Uª n‡j UvB‡U‡ji cÖ_g wZbwU Aÿi 
(eY©) WvK msL¨v ev Call no. wnmv‡e wb‡Z n‡e| †hgb : ïay †jLK ev †jLK I m¤úv`K DfqB 
Av‡Q Ggb eB‡qi †ÿ‡ÎI †jL‡Ki bv‡g Gw›Uª n‡e| 

9| Encylcopedia & Dictionary (wek¦‡Kvl I Awfavb) : wek¦‡Kvl, Awfavb I †idv‡iÝ 
eB‡qi †ÿ‡Î UvB‡Uj Gw›Uª ev wk‡ivbv‡g Gw›Uª ev Hanging entry n‡e 2) UvB‡Uj Gw›Uª ej‡Z 
eB‡qi bvg dvó Bb‡Wbkb †_‡K ïiæ n‡e Ges cieZ©x me jvBb †m‡KÛ Bb‡Wbkb †_‡K kyiæ 
n‡e| 3) ïaygvÎ c„ôv¼ I †UªwmsGi bvg H jvB‡b bv ai‡j †m‡KÛ Bb‡Wbkb †_‡K wjL‡Z n‡e| 
4) †jLK I m¤úv`K _vK‡jI wk‡ivbv‡g Gw›Uª n‡e Ges Zv‡`i bvg †UªwmsG hv‡e I mnvqK wjLb 
n‡e| 5) †h‡nZz wk‡ivbv‡g Gw›Uª n‡q‡Q †m‡nZz †UªwmsG wk‡ivbvg †`Lv‡bv jv‡M bv| 6) G †ÿ‡Î 
Avi hv hv _vK‡e Zv‡`i bvgI †UªwmsG hv‡e Ges Zv‡`i bv‡g mnvqK wjLb n‡e| 7) Kj bv¤̂‡ii 
(WvK msL¨v) †ÿ‡Î wk‡ivbv‡gi cÖ_g wZb Aÿi em‡e| Bs‡iwR n‡j eonv‡Zi Aÿ‡ii n‡e| 
 
10| Quran, Tafsir, Bible, Gita (†KviAvb, Zvdmxi, evB‡ej, MxZv ) :  G ai‡bi ag© 
MÖ‡š’i †ÿ‡Î g~j ag© MÖ‡š’i bv‡g UvB‡Uj ev wk‡ibvg Gw›Uª n‡e wKš‘ Hanging indention n‡e 
bv| ag© MÖ‡š’i bv‡g UvB‡Uj Gw›Uª n‡jI evKx me Gw›Uª †jLK Gw›Uªi gZ n‡e| A_©vr wk‡ivbv‡gi 
Z_¨ †m‡KÛ Bb‡Wbkb †_‡K ïiæ n‡q H jvB‡b †kl bv n‡j cybivq dvó Bb‡Wbkb †_‡K ïiæ 
Ki‡Z n‡e| Avgiv Rvwb ag© MÖ‡š’i †Kvb †jLK nq bv| Hk¦wiKfv‡e Avjøvn ZvAvjvi wbKU †_‡K 
cÖvß| †hgb: Avgv‡`i cweÎ †KviAvb kixd| Avgiv †KviAvb kixd‡K evsjv, Bs‡iwR ev Ab¨vb¨ 
fvlvq Abyev` Ki‡Z cvwi gvÎ| myZivs ag© MÖ‡š’i †ÿ‡Î ag© MÖ‡š’i bv‡gB †gBb Gw›Uª n‡e A_©vr 
wk‡ibvg ev UvB‡Uj Gw›Uª n‡e wKš‘ Hanging indention n‡e bv  2) ag© MÖ‡š’i bv‡g cÖavb wjLb 
n‡jI evKx me Gw›Uª †jLK Gw›Uªi Abyiƒc n‡e| 3) evsjv ag© MÖ‡š’i †ÿ‡Î bvg wj‡L `vuwo (|) w`‡q 
†h fvlvq ag© MÖš’wU iwPZ †mB fvlvi bvg wj‡L cybvivq `uvwo (|) w`‡Z n‡e Ges Bs‡iwR ag© MÖ‡š’i 
†ÿ‡Î dzjóc (.) w`‡q †h fvlvq ag© MÖš’wU iwPZ †mB fvlvi bvg wj‡L cybvivq dzjóc (.) w`‡Z 
n‡e| †hgb : evsjv ag© MÖ‡š’i †ÿ‡Î (†KviAvb| evsjv|) ev (evB‡ej| evsjv|) ev (MxZv| evsjv|) 
Ges Bs‡iwR ag© MÖ‡š’i †ÿ‡Î (Quran. English.) ev (Bible. English.) ev (Gita. Hindi.) 
BZ¨vw`| 4) ag© MÖ‡š’i bv‡g Gw›Uª n‡jI welq wnmv‡e ag© MÖ‡š’i bvg †Uªwms G hv‡e Ges wel‡qi 
bv‡g GKwU mnvqK wjLb n‡e| 5) †KviAv‡bi Zvdmxi‡K I Avgiv †KviAvb wnmv‡e Gw›Uª Kie| 
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  wb‡¤œ Avgiv 4wU eBqi bvg jÿ¨ Kwi| †hgb- 

K) cweÎ †KviAvb kixd/ KvRx Avãyj Iqv ỳ` KZ©„K Abyw`Z|  

L) cweÎ †KviAvbyj Kwig (evsjv Abyev` I mswÿß Zdmxi/ g~j nhiZ gvIjvbv gydwZ gynv¤§` 
kdx (in)/ Abyev` gvIjvbv gywnBÏxb Lvb| 

M) Zdmx‡i gvÕAv‡idzj †KviAvb/ myiv Avj Bgivb †_‡K myiv wbmv ch©šÍ/ g~j nhiZ gvIjvbv 
gydwZ gynv¤§` kdx (in)/ Abyev` gvIjvbv gywnBÏxb Lvb| 

N) mvB‡q` KzZze knx` / Zvdmx‡i dx whjvwjj †KviAvb/1g LÛ/myiv Avj dvwZnv I myiv Avj 
evKvivi cÖ_g Ask| 

GLv‡b Avgiv †`L‡Z cvB †h, meKwU eBB †KviAvb kixd Ges Abyevw`Z| ïaygvÎ M b¤^i 
eBwU‡Z g~j †jLK Av‡Q| †m Kvi‡Y GB eBwU †Kn †Kn g~j †jL‡Ki bv‡g Gw›Uª †`wL‡q‡Qb| Avevi 
†Kn †Kn †KviAv‡bi bv‡g Gw›Uª †`wL‡q‡Qb| GLb cÖkœ n‡jv eBwU g~j †jL‡Ki bv‡g Gw›Uª †`Lv‡j 
wfbœ †kj‡d P‡j hv‡e| †KviAv‡bi mv‡_ GK RvqMvq _vK‡e bv| myZivs eBwU cÖ‡qvR‡bi mgq 
Luy‡R cvIqv hv‡e bv| myZivs G †ÿ‡ÎI eBwU †KviAv‡bi bv‡g Gw›Uª Kiv DwPZ e‡j Avwg g‡b Kwi| 

11| Corporate Author/Body (K‡c©v‡iU †jLK) : K‡c©v‡iU †jL‡Ki †ÿ‡Î UvB‡Uj ev 
wk‡ivbvg Gw›Uª n‡e wKš‘ Hanging indention n‡e bv| A_©vr UvB‡Uj Gw›Uª n‡jI evKx me Gw›Uª 
†jLK Gw›Uªi gZ n‡e| A_©vr wk‡ivbv‡gi Z_¨ †m‡KÛ Bb‡Wbkb †_‡K ïiæ n‡q H jvB‡b †kl bv 
n‡j cybivq dvó Bb‡Wbkb †_‡K ïiæ Ki‡Z n‡e| 

12| Yearly Report (evwl©K cÖwZ‡e`b) : evwl©K cÖwZ‡e`b cÖwZôv‡bi bv‡g Gw›Uª n‡e wKš‘ 
Gw›Uªi me wbqgKvbyb †jLK Gw›Uªi gZ n‡e| †Uªwms I mnvqK Gw›Uª n‡e| 

13| Yearly Statistics (evwl©K cwimsL¨vb) : evwl©K cwimsL¨vb cÖwZôv‡bi bv‡g Gw›Uª n‡e wKš‘ 
Gw›Uªi me wbqgKvbyb †jLK Gw›Uªi gZ n‡e| †Uªwms †`Lv‡Z n‡e Ges mnvqK Gw›Uª n‡e| 

14| Pseudonym (QÙbvg) : QÙbv‡gi †ÿ‡Î `ywU wbqg cÖ‡hvR¨| †hgb- 

1 QÙbv‡gi †P‡q †jLK cÖK…Z bv‡g †ekx cwiwPZ n‡j cÖK…Z bv‡g †gBb Gw›Uª Ki‡Z n‡e| †hgb: 
mybxj M‡½vcva¨v‡qi QÙ bvg bxj †jvwnZ| wKš‘ †jLK cÖK…Z bv‡g †ekx cwiwPZ e‡j mybxj 
M‡½vcva¨v‡qi bv‡g †gBb Gw›Uª n‡e Ges QÙbvgwU †UªwmsG hv‡e Ges Zvi bv‡g GKwU mnvqK 
wjLb n‡e| 

2 cÖK…Z bv‡gi †P‡q QÙbvgwU †ekx cwiwPZ n‡j QÙbv‡g †gBb Gw›Uª Ki‡Z n‡e| †hgb: ejvq 
Puv` gy‡Lvcva¨v‡qi QÙbvg ebdzj| wKš‘ †jLK QÙbv‡g bv‡g †ekx cwiwPZ e‡j ebdz‡ji bv‡g  
†gBb Gw›Uª n‡e Ges cÖK…Z bvgwU †UªwmsG hv‡e I Zvi bv‡g GKwU mnvqK wjLb n‡e| 
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  PZz_©Z Avgv‡`i‡K hv Rvb‡Z n‡e 

AACR-2 Abyhvqx †Kvb †Kvb †¶‡Î †jL‡Ki bv‡g (†gBb) Gw›Uª n‡e 

1) GKRb †jLK Øviv wjwLZ eB‡qi †¶‡Î †jL‡Ki bv‡g †gBb Gw›Uª n‡e| 
2) GKvwaK (Z‡e wZ‡bi AwaK bq) †jLK Øviv wjwLZ eB‡qi †¶‡Î cÖavb †jL‡Ki bvg 
wba©viY K‡i Zvi bv‡gB †gBb Gw›Uª n‡e| 
3) GKvwaK (Z‡e wZ‡bi AwaK bq) †jLK Øviv wjwLZ eB‡qi †¶‡Î hw` cÖavb †jL‡Ki bvg 
wba©viY Kiv bv hvq †miƒc †¶‡Î wk‡ivbvg c„ôvq wjwLZ cÖ_g †jL‡Ki bv‡g †gBb Gw›Uª n‡e| 
4) †Kvb MÖ‡š’i ms¯‹vivqY, msw¶ßKiY I cwigvwR©ZKiY n‡j g~j †jL‡Ki bv‡g †gBb Gw›Uª 
n‡e| 
5) Abyevw`Z MÖ‡š’i †¶‡Î g~j †jL‡Ki bv‡g †gBb Gw›Uª n‡e| 
6) †Kvb e¨w³i Rxebx I mgv‡jvPbv MÖš’ whwb †j‡Lb Zvi bv‡gB †gBb Gw›Uª n‡e| 
7) †Kvb MÖš’ hw` wPÎ msewjZ nq Z‡e g~j †jL‡Ki bv‡g †gBb Gw›Uª n‡e| 
8) GKK Ki‡cv‡iU †jL‡Ki †¶‡Î Ki‡cv‡iU †jL‡Ki bv‡g †gBbGw›Uª n‡e| 
9) GKvwaK (Z‡e wZ‡bi AwaK bq) Ki‡cv‡iU †jL‡Ki †¶‡Î cÖavb Ki‡cv‡iU †jL‡Ki bvg 
wba©viY K‡i Zvi bv‡gB †gBb Gw›Uª n‡e| 
10) GKvwaK (Z‡e wZ‡bi AwaK bq) Ki‡cv‡iU †jL‡Ki †¶‡Î hw` cÖavb Ki‡cv‡iU †jL‡Ki 
bvg wba©viY Kiv bv hvq †miƒc †¶‡Î wk‡ivbvg c„óvq cÖ_‡g wjwLZ Ki‡cv‡iU †jL‡Ki bv‡g 
†gBb Gw›Uª n‡e|  

AACR-2 Abyhvqx †Kvb †Kvb †¶‡Î eB‡qi wk‡ivbv‡g ev UvB‡Uj Gw›Uª n‡e 
(Hanging entry) 

১ wZ‡bi AwaK †jLK KZ…K wjwLZ eB‡qi †¶‡Î eB‡qi wk‡ivbv‡g Gw›Uª n‡e| 

২ wZ‡bi AwaK K‡c©v‡iU †jLK KZ…K wjwLZ eB‡qi †¶‡Î eB‡qi wk‡ivbv‡g Gw›Uª n‡e| 

৩ †idv‡iÝ eB, AÁvZbvgv, ARvbv, m‡›`nfvRb Ges †hme †¶‡Î †jL‡Ki bvg wba©viY Kiv bv 

hvq †m me eB‡qi †¶‡Î eB‡qi wk‡ivbv‡g Gw›Uª n‡e| 
৪ †idv‡iÝ eB †hgb: Awfavb, wek¦‡Kvl, kã‡Kvl cÖf„wZi †¶‡Î eB‡qi wk‡ivbvg Gw›Uª n‡e| 

৫ ag©xq MÖš’ †hgb: †KviAvb, †e`, evB‡ej, Dcwbl` cÖf„wZi †¶‡Î eB‡qi wk‡ivbv‡g Gw›Uª n‡e| 

৬ m¤úvw`Z eB‡qii †¶‡Î eB‡qi wk‡ivbv‡g Gw›Uª n‡e| 

৭ cÖvPxb gnvKve¨mg~‡ni †¶‡Î eB‡qi wk‡ivbv‡g Gw›Uª n‡e| 
৮ †ebvgx cÖKvkbvi †¶‡Î eB‡qi wk‡ivbv‡g Gw›Uª n‡e| 

৯ mvgwqKx cÖKvkbvmg~‡ni †¶‡Î mvgwqKxi wk‡ivbv‡g bv‡g Gw›Uª n‡e| 
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  AACR-2 Abyhvqx wgkª `vwqZ¡c~Y© †jL‡Ki eB wKfv‡e Gw›Uª n‡e  

1 †Kvb eB Ab¨ †Kvb e¨w³ Øviv cybtwjwLZ n‡j, bvU¨ iƒc n‡j, K_v mvwn‡Z¨i iƒc n‡j; whwb 
GB cwieZ©b K‡ib Zvi bv‡g †gBb Gw›Uª n‡e Ges g~j †jL‡Ki bv‡g AwZwi³ Gw›Uª n‡e| 
2 †Kvb MÖ‡š’i ms¯‹vivqY, msw¶ßKiY I cwigvwR©Z Kiv n‡j g~j †jL‡Ki bv‡g †gBb Gw›Uª Ges 
whwb GB KvR K‡ib Zvi bv‡g AwZwi³ Gw›Uª n‡e| 
3 Abyevw`Z MÖ‡š’i †¶‡Î g~j †jL‡Ki bv‡g †gBb Gw›Uª Ges Abyev`‡Ki bv‡g AwZwi³ Gw›Uª 
n‡e| 
4 †Kvb e¨w³i Rxebx I mgv‡jvPbv g~jK  MÖš’ whwb †j‡Lb Zvi bv‡g †gBb Gw›Uª Ges †h e¨w³i 
Rxebx ev mgv‡jvPbv Zvi  bv‡g †idv‡iÝ ev mnvqK Gw›Uª n‡e| 
5 GKvwaK †jLK ev K‡c©v‡iU †jL‡Ki eB‡qi AvswkK ev m¤ú~Y© msKwjZ ev m¤úvw`Z n‡j 
eB‡qi wk‡ibv‡g  †gBb Gw›Uª n‡e| 
6 †Kvb MÖš’ hw` wPÎ msewjZ  nq Z‡e g~j †jL‡Ki bv‡g †gBb Gw›Uª n‡e Ges wPÎK‡ii bv‡g 
†idv‡iÝ ev mnvqK Gw›Uª n‡e| 
7 m¤úvw`Z eB‡qi †¶‡Î g~j †jL‡Ki bv‡g †gBb Gw›Uª n‡e| 

AACR-2 Abyhvqx K‡c©v‡iU †jL‡Ki eB wKfv‡e Gw›Uª n‡e  

1 GKK K‡c©v‡iU †jL‡Ki †¶‡Î K‡c©v‡iU †jL‡Ki bv‡gB cÖavb Gw›Uª n‡e| 
2 AÁvZbvgv K‡c©v‡iU †jL‡Ki †¶‡Î eB‡qi wk‡ibv‡g cÖavb Gw›Uª n‡e| 
3 GKvwaK K‡c©v‡iU †jL‡Ki Øviv wjwLZ eB‡qi †¶‡Î cÖavb K‡c©v‡iU †jL‡Ki bvg wba©viY 

K‡i †mB bv‡gB cÖavb Gw›Uª n‡e Ges Ab¨vb¨ K‡c©v‡iU †jLK‡`i bv‡g AwZwi³ wjLb 
n‡e| 

4 GKvwaK K‡c©v‡iU †jL‡Ki Øviv wjwLZ eB‡qi †¶‡Î hw` cÖavb K‡c©v‡iU †jL‡Ki bvg 
wba©viY Kiv bv hvq †m‡¶‡Î wk‡ibvg c„ôvi cÖ_g K‡c©v‡iU †jL‡Ki bv‡g cÖavb Gw›Uª n‡e 
Ges Ab¨vb¨ K‡c©v‡iU †jLK‡`i bv‡g AwZwi³ Gw›Uª n‡e| 

5 wZ‡bi AwaK K‡c©v‡iU  †jLK‡`i Øviv wjwLZ eB‡qi †¶‡Î eB‰qi wk‡ibv‡gB cÖavb Gw›Uª 
n‡e Ges wk‡ivbvg c„ôvi cÖ_g K‡c©v‡iU †jL‡Ki bv‡g AwZwi³ Gw›Uªª n‡e| 

6 m‡¤§jb I Ks‡MÖ‡mi cÖKvwkZ eB‡qi †¶‡Î m‡¤§jb I Ks‡MÖ‡mi bv‡gB cÖavb Gw›Uª n‡e| 
 

AACR-2 Abyhvqx e¨w³ †jL‡Ki eB wKfv‡e Gw›Uª n‡e    

†Kvb e¨w³ wb‡R hw` †Kvb eBc‡Îi gvwjKvbv eRvq †i‡L wb‡Ri D‡`¨v‡MB cÖKvk K‡ib Ges H 
eB m¤ú‡K© hveZxq `vq `vwqZ¡ wb‡RB enb K‡ib ZLb Zv‡K e¨w³ †jLK e‡j| GGwmAvi-2 Gi 
msÁvq ejv n‡q‡Q, Personal author is the person chiefly responsible for the 

creation of the intellectual or artistic content of a work. 
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  1 GKRb e¨w³ Øviv wjwLZ eB‡qi †¶‡Î †jL‡Ki bv‡g  †gBb Gw›Uª n‡e| 
2 †Kvb AÁvZ bvgv e¨w³i eB‡qi †¶‡Î eB‡qi wk‡ivbv‡g †gBb Gw›Uª n‡e| 
3 ỳB ev wZbRb †jLK Øviv wjwLZ eB‡qi †¶‡Î cÖavb †jL‡Ki bvg wbaviY K‡i Zvi bv‡gB 

†gBb Gw›Uª n‡e Ges Ab¨vb¨ †jL‡Ki bv‡g †idv‡iÝ ev mnvqK Gw›Uª n‡e| 
4 ỳB ev wZbRb †jLK Øviv wjwLZ eB‡qi †¶‡Î cÖavb †jL‡Ki bvg wbaviY Kiv bv hvq Z‡e 

eB‡qi wk‡ivbvg c„ôvi cÖ_g †jL‡Ki bv‡g †gBb Gw›Uª n‡e Ges Ab¨vb¨ †jL‡Ki bv‡g 
†idv‡iÝ ev mnvqK Gw›Uª n‡e| 

5 wZ‡bi AwaK †jLK Øviv wjwLZ eB‡qi †¶‡Î eB‡qi wk‡ivbv‡g †gBb Gw›Uª Ges wk‡ibvg 
c„ôvi cÖ_g †jL‡Ki bv‡g AwZwi³ Gw›Uª ˆZwi Ki‡Z n‡e| 

 

cÂgZ Avgv‡`i‡K hv Rvb‡Z n‡e 
 evsjv‡`‡ki bv‡gi mgm¨vq Bdjvi mycvwikgvjv| †jLvi K‡jei e„w×i Kvi‡Y cieZ©x‡Z 
Avjv`vfv‡e †jLvi B”Qv iBj| 
 
MÖš’cwÄ 
1| Avjx, †gvnv¤§`  mvÕ`vZ,  wmwÏKx, Avey AvIqvj Ges Lv‡jKy¾vgvb, GdGg| g¨vbyqvj Ae GGwmAvi-2 K¨vUviwMs| 
XvKv t Gwkqv cvewj‡KkÝ, 2002| 104 c…. 
2| ingvb, †gv. wgRvbyi| M«š’vMvi I Z_¨weÁvb cwiwPwZ (cÖ_g LÐ)| Z…Zxq ms.| XvKv t wbD c«MwZ c«Kvkbx, 2004| 
570c…. 
3| ingvb, †gv. wgRvbyi| e¨envwiK K¨vUviwMs| 3q ms.| XvKv t wbD  cÖMwZ cÖKvkbx, 2003| 264c…. 
4| mvjvg, †gvnv¤§` Ave ỳm| M«š’vMvi mvgM«x m~wPKiY : ZË¡| ivRkvnx t  wg‡mm mywdqv Kvgvj, 1997| 184c…. 
5| †nv‡mb, †gv. Rvnv½xi| e¨envwiK K¨vUvjwMs : GGwmAvi-2| XvKv t Bwjg, 2002| 196c…. 
6| †gv¯Ídv, †gv. ‡Mvjvg| K¨vUvjwMs n¨vÛeyK| XvKv t 161c…. 
7| Avnv¤§`, G.wW.Gg. Avjx| AvaywbK m~wPKiY t ZvwË&eK I e¨envwiK| XvKv t beivM c«Kvkbx, 2003| 227c…. 
8| mvjvg, †gvnv¤§v`, Ave ỳm| MÖš’vMvi mvgMÖx m~PxKiY t ZË¡| ivRkvnx t wg‡mm mywdqv Kvgvj, 1997| 183c„. 
9| Islam, K.M. Saiful. Essentials of Cataloguing and Classification. Dhaka t New Progati 
Prokashaani, 2008. 265p. 
10| Maxwell, Margaret F. Handbook of AACR-2. 2nd ed. Chicago t ALA. 1981. [?] 
11| NAEM, Library Management t Training Maunal. 1st ed.. Dhaka t NAEM, 2006. 131p. 
12| NAEM, Library Plaining and Management t Training Manual. 1st ed. 2007. 101p. 
  
                                                                                   
 মনজরু ল হক ম  ু                                                           

jvB‡eªwiqvb                                   
Lyjbv K‡jR, Lyjbv 
†gvev. 01714-571440, 01913-891606 
Email. monzurul1062@gmail.com 
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কািহনী সংে প ও পােঠ াপলি ঃ  

ি য় পারিমতা- সমসামিয়ক গে র সােথ আিশ িকংবা ন ই দশকেক ীক ঘটনাবলী িনেয় লখা 
সবেমাট ২৩ িট গে র সম েয় আমার চােখ একটা পিরপূণ ভােলালাগা।  িচিঠেকি ক লখা 
গ েলােত চাখ আটেক গেছ বারবার।  লিখকার িচিঠে ম ব াপারটা বশ ভােলা লেগেছ।  
পুেরা একটা িচিঠেক গে র ছেল বেল যাওয়াটা মু  কেরেছ যমন, তমিনই ভািবেয়েছ তার 
লখিন ার তী তা িনেয়।  িতটা গে ই কাথাও না কাথাও িনেজর সােথ িমল পাওয়াটা 

কাকতালীয় িকনা জািননা।  ি য় পারিমতা আমার জীবেন ব ব িদন ি য় হেয় থাকেব।  িতটা 
গে র শেষর মেসজ েলা অেনকখািন ভােলা লাগা বািড়েয় িদেয়েছ পেরর গ  পড়ার আ েহ।  
গে র ট েলা িছেলা অসাধারণ, ি য় পারিমতার গে  রাজশাহী িব িবদ ালয়েক যভােব 
ন ই দশেক িনেয় িগেয় আবােরা সমসামিয়ক সমেয় আনাটা বশ আ হ বািড়েয়েছ গ  গভীের 
ঢুকেত।  হল জীবেন পারিমতার িনজ হােত লখা ডােয়রীেত িতিদেনর ঘটনা েলা পেড় য কউ 
মু  হেব এবং খুব ভােলা য লাগেব এটা পূব অনুেময়।  িকছ ুগে র ঘটনা মেক আমার কােছ 
আিশর দশেকর সমেয়র বেল মেন হেয়েছ।  সানাই, কতদূর কুসুমপুর, িলবালা, ই পৃিথবী, 
শালুকফুল, বণী ফুেলর মালা, জীণজীবন, পাঁচিবিবর পাঁচালী গ েলার এেককিট গ ই যেনা 
এেককিট সময়কালেক ইি ত কেরেছ।  িতটা গে  িছেলা িবিভ  সমেয়র িভ িভ  
সমাজজীবেনর িত িব।  যারা সমকালীন গ  ছাড়াও িকছুটা পুরােনা সমেয়র ঘটনা িনেয় গ  
পড়েত ভােলাবােসন তােদর জন  'ি য় পারিমতা' এই সমেয়র অন তম বই হেলও পাের।   

রাজশাহী িব িবদ ালেয়র ইনফরেমশন সােয়  এ  লাইে ির ম ােনজম া  িবভােগর 
িশ াথী সাহানা হােসন িনিশর ি তীয় বই – ি য় পারিমতা 

িবিনময় মূল ঃ ২৫০/- 
কাশকালঃ ২০২১ 

পৃ া সংখ াঃ ১৩৬ 
পাওয়া যােব অনলাইন 
বইেয়র দাকান 
rokomari.com এ 

বুক িরিভউ 
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সমকালীন ঘটনায় রামাি ক ঘরানার ি য় পারিমতা, িচিঠেদর গ , সুি য় আখ ান, নবে েমর 
আখ ান, কদমফুল অথবা ন  কিল, রিফক সােহেবর িদনকাল, চ কথা, বুবুনবাবু, সে াধনহীন, 
কিফক ােফ, ইিতবৃ , ি য়কািরনীর মেতা গ েলা বইেক িদেয়েছ অনন  মা া, যা নতুন 
পাঠকেক আকৃ  করেত যেথ ।  "একেবলার গ " িকংবা "আবার দখা" েটা গ ই যেনা 
হািসর খারাক জিুগেয়েছ।  আবার দখা গে র ট পিরিচত লেগেছ।  সেবাপির ি য় পারিমতােক 
অেনকিদন মেন রাখার মেতা বই বলেবা আিম।  

©প  রাগমিন বাগচী  

[৩৭] 

“Books are like medicine; good reading can cure a fool.”  
– Liu Xiang 

“Books are for people who wish they were somewhere else.”  
– Mark Twain 

“Books give a soul to the universe, wings to the mind, flight to 
the imagination, and life to everything.” - Plato 
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